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Automatisering ökar konkurrenskraften
Kompetens inom automation är en styrka i svensk industri och utan
tvekan en svensk framtidsbransch. Automation är också en förutsättning
för långsiktig konkurrenskraft. Samtidigt handlar automatisering också
om resursanvändning, energi och miljö. Automation omfattar alla system
runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet,
kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus.
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E

tt område av stor vikt för industrin, och därmed
ett viktigt ämne för Packbridge att ta upp i en
workshop. Den 11 april arrangerar vi ett Packbridge
efter 3 på temat ”Automatisering ökar konkurrenskraften”. Den här gången kommer vi att vara i
Västerås eftersom arrangemanget sker i samarbete
med Automation Region som har sin bas i Västmanland.
Automation Region är ett kluster med drygt sjuttio
medlemsföretag och ett tjugotal partners där syftet är
att stärka och synliggöra den svenska, världsledande
automationsindustrin.

”Att samarbeta med andra kluster är ett uttalat mål för
Packbridge. Vi inser att det finns mycket att vinna på det,
både för respektive kluster och för dess medlemsföretag”,
berättar Per-Stefan Gersbro, vd på Packbridge.
Packbridge efter 3 den 11 april kommer att innehålla
fyra intressanta föredrag som handlar både om case och
om teknikutveckling. Från CC Pack, som är en del av
AR Packaging Group, kommer Stellan Rylander för att
berätta om hur man automatiserat produktionen och vad
det inneburit.

Klas H Bengtsson från ABB kommer att berätta om
robotautomation inom paketering och från Prevas kommer
Björn Magnusson och Desmond Currivan för att visa
hur man kan öka effektiviteten i lagret med rätt automation
och IT-stöd. Exemplen ges från välkända företag inom
livsmedelsproduktion och hantering.
Kenneth Quinteros kommer från Beckhoff Automation och
berättar om öppna automationslösningar för förpackningsindustrin. I dag kan PC-baserad teknik styra och övervaka
hela processkedjan från enskilda förpackningsmaskiner till
kompletta förpackningslinjer. Beckhoff har programvara som
kan hantera ett stort antal funktioner som fyllning, formning,
kapsylering, märkning, paketering och pallettering.
Packbridge efter 3 avslutas som vanligt med en paneldebatt
och efter det bjuder vi på en lätt kvällsmåltid. Programmet
pågår mellan 15.01 och 17.00. Platsen är Automation Center
i Västerås Science Park som du hittar på Sintervägen 12.

Missa inte denna spännande eftermiddag. Anmäl dig till
Olof Nyström på Packbridge via olof@packbridge.se.
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