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Sensible 4 on automatisoinut japanilaisjätti UD Trucksin lava-kuorma-auton 

8.12.2022, Japani/Suomi Suomalainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö Sensible 4 ja japanilainen kuljetusajoneuvojen valmistaja UD Trucks automatisoivat yhdessä raskaan lava-kuorma-auton, mahdollistaen automatisoidun materiaalien kuljetuksen ja purkamisen teollisella alueella Japanissa. Projekti on lähtölaukaus UD Trucksin ja Sensible 4:n väliselle yhteistyölle. 

Sensible 4 julkaisi aiemmin tänä vuonna automatisoidun ajamisen ohjelmistoalustatuotteen DAWNin™. Julkistusta seurasi tiedote tuotteen laajentamisesta teollisuuden ajoneuvojen automaatioon. Nyt Sensible 4 tiedottaa, että suomalaisyhtiö on yhdessä UD Trucksin kanssa automatisoinut lava-kuorma-auton suljetulle, teolliselle alueelle Japanissa. Yhtiöt ovat menestyksekkäästi automatisoineet UD Trucksin tärkeimmän raskaan lava-kuorma-auton, Quonin, joka operoi tällä hetkellä eräällä japanilaisyhtiön asiakkaan alueella. Ajoneuvo kuljettaa ja purkaa lastinsa automatisoidusti. 

“Olemme innoissamme saadessamme olla osa tätä toimialaa mullistavaa projektia, joka auttaa meitä toimittamaan robottikuorma-autoja asiakkaillemme, jotka etsivät nykypäivän ratkaisuja kuljettajapulaan. Sensible 4:n ohjelmisto täyttää paikannuksen ja olosuhteiden vaatimukset, joita teollisilla asiakkaillamme on ja joita vaaditaan, jotta robottikuorma-auto operointi alueilla on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Yhteistyömme on ollut joustavaa ja tarpeisiimme mukautuvaa. Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin”, kommentoi Douglas Nakano, UD Trucksin Senior Vice President and Chief Technology Officer.

“On upeaa tehdä yhteistyötä näin arvostetun yhtiön kanssa. UD Trucks on todellinen johtava toimija hyötyajoneuvoalalla, ja yhteisenä intohimonamme on innovatiivisen teknologian kehittäminen”, sanoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala. Hän jatkaa: ”Teollisuuden alan on parannettava tuottavuuttaan ja vastattava maailmanlaajuiseen kuljettajapulaan. Kumppanuus UD Trucksin kanssa mahdollistaa meille ratkaisujen tarjoamisen teollisuuden haasteisiin, mikä puolestaan voi mullistaa koko toimialan liikkumisen ja logistiikan. Yhteistyöprojektimme osoittaa, että lähestymme teollisuusalueiden automaation hyötyjen lunastamista.”

Yksinään lava-kuorma-autojen markkina on maailmanlaajuisesti jopa 25 miljardia dollaria. Yhä paheneva työvoimapula kuljettajista vaikuttaa kuljetusalaan maailmanlaajuisesti – on ennustettu, että vuoteen 2028 mennessä esimerkiksi Japanissa on tarve jopa 280 000 uudelle kuorma-auton kuljettajalle. Tarve erilaisille ratkaisuille on selvä ja automaatio on yksi selkeä kehityskohde. Teollinen ympäristö ulko-oloissa on kuitenkin haastava: huono sää, hiekka, pöly ja muta aiheuttavat monenlaisia ongelmia teknologialle. Jotta kuorma-autojen automaattinen operointi on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa, on tärkeää, että teknologia mahdollistaa operoinnin kaikissa sääoloissa, se on yhteensopiva teollisen ympäristön vaatimuksien kanssa sekä toimii myös pimeässä ja ilman kaistaviivoja. 

“Projekti osoittaa, että DAWN™ pystyy toimimaan haastavissa ympäristöissä, joihin se on suunniteltu. Yhteistyömme UD Trucksin kanssa mahdollistaa automaation hyötyjen toteutumisen teollisuusalueilla ympäri maailman. Olemme todella innoissamme saadessamme nähdä mitä yhteistyömme mahdollistaa tulevaisuudessa, kun pyrimme mullistamaan yhdessä teollisten ympäristöjen kuljetuksen”, Santamala kommentoi.

Lisätietoa

Sensible 4 on suomalainen itseajavien ajoneuvojen teknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa itseavaja liikenne kaikkialla. Yrityksen teknologia mahdollistaa erityyppisten ajoneuvojen itseajavan operoinnin joka säässä.

Sensible 4:n perusti suomalaiset ulkorobotiikan pioneerit vuonna 2017. Vuonna 2022 yritys julkaisi itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoalustan, DAWNin™, joka mahdollistaa esimerkiksi teollisuusajoneuvojen, jakeluautojen sekä sukkulabussien SAE Level 4 -itseajavuuden.

Suomessa Espoossa pääkonttoriaan pitävän Sensible 4:n kansainväliseen kuuluu yli 20 kansallisuutta. Yirtyksellä on toimisto myös Japanin Tokiossa.
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UD Trucks on johtava japanilainen ajoneuvoratkaisujen toimittaja, joka toimii kaikilla mantereilla, yli 60 maassa. Vuodesta 1935 eli perustamisestaan alkaen yhtiö on ollut innovaatiojohtaja, jolla on selkeä visio kehittää kuorma-autoja ja palveluita maailmanlaajuisiin tarpeisiin.

Yhtiö on sitoutunut panostamaan erityisesti älykkääseen logistiikkaan ja luotettaviin ratkaisuihin, jotka täyttävät haastavimmatkin asiakastarpeet. UD Trucks tarjoaa täyden valikoiman raskaita kuorma-autoja, kuten Quon ja Quester, keskiraskaita kuorma-autoja, kuten Condor ja Croner sekä kevyitä kuorma-autoja, kuten Kazet ja Kuzer sekä niihin liittyviä käyttö- ja rahoituspalveluita. UD Trucks on osa Isuzu Groupia.

udtrucks.com
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