	LEHDISTÖTIEDOTE: SENSIBLE 4 AUTOMATISOI SAKSALAISEN SUKKULABUSSIN - MARKKINOILLE VUONNA 2023
2.12.2021, Helsinki Suomalais-saksalainen yhteistyö Sensible 4 Oy:n ja MOOVE GmbH:n välillä julkistettiin ja automatisoitava ajoneuvo esiteltiin tänään maailman johtavassa startup-tapahtumassa Slushissa. Itsestään ajavan sukkulabussin testit alkavat ensi vuoden alkupuolella ja yhtiöt tähtäävät Euroopan markkinoille vuonna 2023. 
Maailman parhaaksi startupiksi valitun, suomalaisen Sensible 4:n itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoa käytetään saksalaisen autovalmistaja MOOVE:n PeopleMover-ajoneuvossa. PeopleMover on muokattavissa oleva ajoneuvo ja se voi kuljettaa jopa 19 matkustajaa. Itseajavan sukkulabussin testit alkavat Saksan Aachenissa helmikuussa 2022.
“Olemme innoissamme yhteistyöstä, joka mahdollistaa laadukkaan SAE tason 4 automaation Mover-alustallemme sekä tarjoaa asiakkaillemme erityisiä automatisointiratkaisuja”, sanoo Stefan Miltenyi, MOOVE GmbH:n toimitusjohtaja.
MOOVE:lla uskotaan, että automatisoidut ajoneuvot ovat seuraava askel kohti kestäviä ja taloudellisia kuljetusratkaisuja ihmisten sekä tavaroiden logistiikassa. Mover-ajoneuvoalusta keskittyy tieliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuuteen. Itsestään ajavat, sähkökäyttöiset, kaupalliset ajoneuvot ovat hyvä valinta, tarkasteltiinpa niitä energiankäytön, käyttökustannusten tai liikenteen tehokkuuden näkökulmasta.
PeopleMover on valmis vaihteleviin olosuhteisiin
Sensible 4:n itsestään ajavan ajoneuvon ohjelmisto on maailman johtava haastavien sääolosuhteiden ratkaisu. Se mahdollistaa robottiautojen toiminnan myös vesi- ja lumisateessa, mikä on Euroopassa oleellista. Robottiauton ohjelmisto on kehitetty erityisesti sukkulabusseja ja niin sanotun viimeisen kilometrin liikennöintiä varten, mikä tekee siitä myös täydellisen vaihtoehdon juuri PeopleMover-ajoneuvolle. Sensible 4:n robottiauto-ohjelmistoa testataan jatkuvasti pohjolan sääoloissa, Norjassa ja Suomessa. Lisäksi myös esimerkiksi Sveitsissä ja Saksassa.
“On hienoa päästä tekemään yhteistyötä MOOVE:n kanssa. Vahva saksalainen tuotanto-osaaminen ja meidän ohjelmistoteknologia haastavat perinteistä autoteollisuutta sekä mahdollistavat kokonaan uudet ratkaisut markkinoille”, sanoo Harri Santamala, Sensible 4:n toimitusjohtaja.

Yhteistyökumppanien tavoitteena on tuoda SAE:n automaatiotason 4 jokasään itsestään ajava sukkulabussi Euroopan markkinoille 2023. Sukkulabussissa ei tarvita turvakuljettajaa.

LISÄTIETOA
Sensible 4 Oy on suomalainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö. Yrityksen ainutlaatuinen teknologia yhdistää useiden sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmistoon tavalla, joka mahdollistaa ajoneuvojen toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa ja sumussa. Vuonna 2022 Sensible 4 julkaisee ensimmäisen kaupallisen, kaikissa sääolosuhteissa toimivan itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistotuotteen, Dawnin. Dawn on SAE Level 4 -tuote, joka on suunnattu viimeisten kilometrien robottibusseihin ja logistiikkaan.
Sensible 4:n perustajat ovat kehittäneet autonomisen ajamisen teknologiaa 80-luvulta lähtien. Yritys keräsi alkuvuonna 2020 kuusi miljoonaa euroa A-kierroksen rahoitusta japanilaisilta sijoittajilta ja sen teknologia on voittanut useita palkintoja, kuten Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2019 -kilpailun sekä vuonna 2020 TEK:n Suomalainen insinöörityö -palkinnon.
MOOVE on perustettu 2018 RWTH:n Aachenin kampuksella. MOOVE kehittää kestäviä, sähköisiä ja ilman kuljettajaa ajavia kaupallisia ajoneuvoja. Teollisesti tuotettavalla, tarkoitukseen suunnitellulla kevyellä kaupallisella ajoneuvoalustalla Moove haluaa edistää päästöttömän jakelu- ja henkilöliikenteen ekosysteemiä, vähentämällä päästöjä ja meteliä kaupungeissa. Yhtiön ensimmäiset ajoneuvot, PeopleMover ja CargoMover rakennetaan uudenlaisissa mikrotehtaissa, jotka keskittyvät kestävyyteen, energiatehokkuuteen ja ympäristökuorman vähentämiseen perinteisiä valmistustapoja kuten maalausta vähentämällä.
MOVER-alustarakenne on ensimmäinen teollisesti tuotettava kaupallinen ajoneuvoalusta, joka mahdollistaa tason 4 autonomisen ajamisen yhdessä ohjelmisto- ja tuotantokumppanien kanssa. Se voidaan muokata asiakkaiden yksilöllisten automaatio- ja autonomiatarpeiden mukaisesti. 
 
Valokuvat
Valokuvia voi ladata dropboxista.
https://www.dropbox.com/sh/n1phfez6bwqiu66/AAAPcjwtGoJhR0e9pZ-kiI1Sa?dl=0
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