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PRESSMEDDELANDE  

ReVibe Energy och Combitech ingår strategiskt 
samarbetsavtal  
Att trådlöst kunna strömförsörja intelligenta mät- och övervakningsinstrument 
skapar helt nya möjligheter för strategisk kontroll och planering av underhåll 
likväl som drift. Genom att kombinera Combitechs enorma erfarenhet och 
kunskap med ReVibe Energys innovativa produkter skapas förutsättningar för 
intelligenta lösningar som skapar ett stort mervärde för båda företagens 
kunder.  

ReVibe Energy grundades under 2014 baserat på en teknologi som uppfanns inom 
Saab-sfären och Saab Ventures är idag delägare i bolaget. Teknologin möjliggör för 
trådlös strömförsörjning genom att omvandla vibrationer till elektricitet och ersätter 
således dyra strömförsörjningsalternativ såsom batterier och kablar i de miljöer där 
vibrationer existerar.  

- Ett väldigt naturligt steg i vår utveckling är att samarbeta med de mest innovativa 
och starka bolagen på marknaden. Combitech är utan tvekan ett sådant bolag. Vår 
förhoppning är att vi tillsammans kan höja medvetenheten om att det finns fullgoda 
alternativ till kablar och batterier som strömförsörjningslösningar samt möta 
marknadens stigande krav kring flexibilitet och pålitlighet, säger Viktor Börjesson, VD 
och medgrundare.  

Som ett första steg i samarbetet kommer Combitech och ReVibe Energy gemensamt 
anordna seminarium där möjligheterna med att använda konceptet Internet of Things 
diskuteras utifrån kundens perspektiv. 

- ReVibe Energy är ett väldigt spännande bolag vars teknologi ligger helt rätt i tiden. 
Det skall bli oerhört spännande att arbeta tillsammans och kunna erbjuda marknaden 
en komplett hållbar lösning, säger Bo Hagerf, Senior Business Manager på 
Combitech. 
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Om ReVibe Energy 
ReVibe Energy är ett prisbelönat bolag vars innovativa produkter möjliggör gör strömförsörjning av intelligenta 
sensorsystem genom att omvandla vibrationer till elektricitet. Läs mer på www.revibeenergy.com  

Om Combitech 
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget 
är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på www.combitech.se 


