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 Locus Robotics erkend door Tracxn als een  
2022 Top opkomende startup 

Leverancier van magazijnautomatisering gepresenteerd voor innovatieve 
software voor het beheer van de toeleveringsketen 

 
Wilmington, Massachusetts (VS), 10 februari 2022 — Locus Robotics, de leider in 
autonome mobiele robots (AMR’s) voor fulfilmentmagazijnen, is gekozen als een Top 
Emerging Startup voor Supply Chain Management (SCM) Software door Tracxn, een 
wereldwijd platform voor het volgen van startups en particuliere bedrijven. De jaarlijkse 
wereldwijde lijst van Tracxn erkent de topbedrijven in SCM-software uit een groot aantal 
sectoren. De status van Locus als eenhoornbedrijf naast andere marktleiders werd ook 
erkend, wat de laatste marktwaardering van Locus ook weerspiegelt. 
 
‘Locus Robotics is trots om als één van de top opkomende startups door Tracxn te zijn 
uitgekozen,’ vertelde Rick Faulk, topman van Locus Robotics. ‘We kunnen beheerders 
helpen om de enorme hoeveelheid real-time gegevens die onze LocusBots leveren te 
begrijpen, om een intuïtief, voorspellend hulpmiddel te leveren die ideaal is voor 
effectieve operationele planning en arbeidsoptimalisatie.’  
 
De SCM-software rubriek bevat meer dan 3.600 startups bestaande uit bedrijven die 
zich bezighouden met het leveren van softwareoplossingen voor het uitvoeren van eind-
tot-eind toeleveringsketen-transacties, toeleveringsketen-analyses, toeleveringsketen-
risicobeheer, en toeleveringsketen-zichtbaarheid. Dit omvat bedrijven die reeksen 
applicaties leveren voor toeleveringsketenbeheer, sourcing- en inkoopoplossingen, 
evenals magazijnbeheersoftware.  
 
De Tracxn Emerging toekenningsserie erkent de beste bedrijven over de hele wereld in 
technologie en vele andere industrieën. Naast de erkenning van huidige 
eenhoornbedrijven erkennen de prijzen ook ‘Soonicorns’ ofwel ‘gauw-hoorns’ (bedrijven 
met een sterk potentieel om op korte termijn eenhoornbedrijven te worden) en 
‘Minicorns’ of ‘mini-hoorns’ (bedrijven die op langere termijn het potentieel hebben om 
eenhoornbedrijven te worden). De beoordelingen van Tracxn zijn gebaseerd op een 
gedetailleerde analyse door teams van interne sectorspecialisten gepaard met een 
combinatie van meerdere openbaar beschikbare signalen zoals marktomvang, 



investeringen door de grote investeerders, uitmuntende uitvoering, en toekomstige 
groeivooruitzichten.  
   
Over Locus Robotics   
  
De revolutionaire multi-botoplossing van Locus Robotics omvat krachtige en intelligent 
autonome mobiele robots die samenwerken met menselijke arbeiders om de 
productiviteit van stukverwerking 2 tot 3 keer drastisch te verbeteren, met minder arbeid 
vergeleken met traditionele stukverwerkingssytemen. Locus helpt detailhandelaars, de 
derdenlogistiek, en gespecialiseerde magazijnen om efficiënt te voldoen aan de steeds 
complexere en veeleisendere vereisten van fulfilment-omgevingen en deze te 
overtreffen, en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande 
magazijninfrastructuren zonder de werkstromen te verstoren, waardoor de productiviteit 
onmiddelijk wordt getransformeerd zonder het magazijn te transformeren. In 2021 
haalde Locus Robotics de prestigieuze lijst van Inc. 500. Ga voor meer informatie naar 
www.locusrobotics.com.  
 
 

 
 


