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Presentation av Seari – Shanghai Electrical Apparatus Research Institute

Shanghai Electrical Apparatus Research Institute
Corporation Co., Ltd. (Seari), tidigare Shanghai Electrical
Apparatus Research Institute, grundades 1953 under
det tidigare maskinindustridepartementet (State Ministry
of Machinery Industry). Som leverantör av integrerade
tekniklösningar för elutrustning och som kunskapsföretag
inom såväl teknisk FoU som inom industriell utveckling
håller Seari fast vid sin affärsidé – att vara en kraftfull
branschledare och professionell tjänsteleverantör med
tekniskt ledande, djup och grundlig kompetens. Vi
fokuserar på att stärka tekniköverföring och samarbete
både nationellt och internationellt, och bygger vårt
varumärke på uthålligt och medvetet arbete och skapar
mervärde för våra kunder genom att tillhandahålla
högklassig service och ständigt driva utvecklingen vidare.
Seari har fler än 1500 anställda och över 70% av dessa
har olika expert- och teknikbefattningar. I företaget finns
för närvarande fler än 20 projektledare och projektledande
tekniker på statlig nivå, fler än 10 nationella kvalitets-

ledningsrevisorer och
laboratorieinspektörer
samt över 40 experter
som uppbär särskilda
statsbidrag. Företaget
erhållit fler än 100 patent,
av vilka en tredjedel gäller
uppfinningar, samt fler än
20 upphovsrätter rörande
programvaror. Många
av resultaten från teknikoch industriforskningen
har gett upphov till
framgångsrika produkter
inom respektive områden
och bidragit till såväl uppfinningar som till teknisk och
vetenskaplig utveckling i de berörda branscherna.
Professor Engineer Chen Ping · President
Shanghai Electrical Apparatus Research Institute

Lärdomen efter delegationsresan – lär dig mer om Kina!

Kina är en världsmakt att
räkna med på alla sätt.
De växer industriellt så
det knakar och de har fler
arbetssökande i landet än
det finns arbeten i hela
Europa. Det är upp till varje
företag att avgöra om de ska satsa i eller på Kina eller
inte; det viktiga är att ta ett beslut på fasta grunder. Enligt
Exportrådet har Kina redan idag 38% av världsmarknaden
– och den kraftigaste tillväxten.
I samarbete med Exportrådet arrangerades en Kina-resa
i mitten av oktober med studiebesök i städerna Shanghai,

Guangzhou (tidigare Canton)
och Hongkong. Delegationen
bestod av representanter från
Mälardalens högskola, Robotdalen,
ett av Automation Regions
medlemsföretag samt delar av
Automation Regions ledning.
Till vänster rundproExportrådet hade lagt upp ett
menad hos Zhiguang
välfyllt och imponerande program
Electric i Guangzhou,
med dagliga möten hos företag,
till höger en av Hongakademi och institut under hela
kongs många skyline.
vistelsen 11-15 oktober.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Automation Region på Scanautomatic

Automation Region bidrog på Scanautomatic med flera talare i programmet och presenterade också
verksamheten och medlemsföretagen i en egen monter. Intresset från
mässbesökarna var stort och vi knöt
många intressanta kontakter som kan resultera i nya medlemmar och spännande samarbeten. Nu siktar vi på att
även vara med 2012, när mässan arrangeras nästa gång!

Vinnaren av Automation Student 2010!

Vinnare av stipendiet på 10 000 kronor blev Kristian
Schentz, på bilden med juryns ordförande Johan Hallén
och Automation Regions Helena Jerregård, med följande
motivering: ”Förstapristagaren i Automation Student 2010
har genomfört ett arbete som har stor kommersiell potential och är nyskapande på flera punkter. I en helautomatiserad process skapas förutsättningar för att utnyttja
en befintlig teknik på ett nytt sätt. Detta ger bättre totalkvalitet under produktens hela livscykel och betydande
kvalitetsförbättringar i produktionen, vilket reducerar spill,
omarbetning och kassaktion. Den innovativa automationslösningen har dessutom förutsättningar att vara i drift inom
en snar framtid.” Läs mer på www.automationstudent.se!

Vi hälsar DynaMate varmt välkomna!

Välkommen önskar vi
Automation Regions
senaste medlem,
DynaMate Industrial
Services. Företaget, som ingår i Scania-gruppen, arbetar
med tjänster inom områdena Produktion, Fastighet och
Engineering och deras uppdragsgivare utgör idag ett
brett spektrum av branscher och verksamheter, bland
annat inom verkstad, stål, papper/massa, livs- och
läkemedel, samt bygg-, fastighets- och energisektorn.
DynaMate Industrial Services behärskar hela spektrumet
från nybyggnation till genomgripande förändringar av
industrifastigheten, dess tekniska installationer och olika
produktionssystem.

Robotdalens pris till gripfunktion

För fjärde året har Robotdalen Scientific Award,
med en prissumma på 20 000€, delats ut till en
ung framstående forskare inom robotområdet.
Priset 2010 gick till Matei Theodor Ciocarlie från
Columbia University i USA för hans forskning
om en naturlig gripfunktion för en konstgjord
hand – mer information finns på www.robotdalen.se/award.

Design med medlemsföretaget Addiva
Addiva ville visa sin kompetens
inom design – varför inte med en
Koenigsegg? Läs mer på hemsidan!

Automation Regions medlemsföretag

Tekniska Mässan 2010 – inför 2011

Oktober har varit en intensiv månad för Automation Region på många sätt med både Kina-resa och mässor. På
Tekniska Mässan nöjde oss med en liten plats i mässans
projektmonter; av våra medlemmar
fanns bland andra Rejlers på plats.
Inför nästa år ska vi titta närmare på
Tekniska Mässan, då Automation Student behöver en geografisk hemvist
för presentation och prisutdelning.

Kalendarium – se även hemsidan!

23/11 – Automation Expo · Bishops Inn (Köping)
25/11 – Automation Academy · Lean-seminarium (Västerås)
9/12 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
9/12 – julmingel · Automation Center (Västerås)

ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen
Know IT
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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