Automation Region · Inbjudan mars 2011

Frukostmöte 8/3 med frukostvärd ESAB

Svetsautomation med lasermätning för
ökad produktivitet och säkrad kvalitet
Följ med oss på frukostmöte hos ESAB Automation i Laxå! Vi bjuder på
frukost på bussen – och lunch på returresan – samt en presentation av och
rundvandring hos ESAB. Ett annorlunda frukostmöte kombinerat med ett
spännande studiebesök!
Förutom den traditionella delen av frukostmötet med mingel och det senaste
inom Automation Region, så bjuder ESAB Automation på en världsnyhet. Under
våren lanseras en ny, avancerad och automatiserad produkt!
Det rör sig om ett adaptivt kontrollsystem med inbyggd laserfogföljning, vilket
har en rad fördelar. De har också med denna produkt löst ett problem som ingen
tidigare lyckats med: att kunna använda en lasermätning för positionering genom
hela svetsningen. Följ med och lär dig mer!
Plats:

ESAB Automation
Esabvägen · Laxå

Datum: Tisdag den 8 mars 2011 ·
		
Program:

07:00-12:30 för bussresenärer
08:30-11:00 för övriga deltagare

07:00

Buss från Automation Center i Kopparlunden
– frukost serveras ombord

08:30

Frukost hos ESAB för övriga deltagare

09:00

Nyheter inom Automation Region
Helena Jerregård · Processledare

09:15

Introduktion till ESAB Automation
Per-Arne Forsman

09:30

Adaptive Butt Welding
– en världsnyhet inom svetsautomation

10:00

Rundvandring på ESAB Automation
– democenter · fabrik · laboratorium (ev)

11:00

Buss tillbaka till Västerås – lunch serveras ombord

12:30

Åter Västerås – cirkatid!

Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Helena Jerregård · Processledare
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare
Automation Region
021-10 70 13
helena.jerregard@
automationregion.com

Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
Det är en viktig högteknologisk
verksamhet i sig själv med en
betydande exportandel, men
även av stor strategisk betydelse
för övrig svensk produktion och
konkurrenskraft. Tankarna inom
Lean Production får allt starkare
fäste i svensk industri; kombinera
detta med automationsteknologin
och Sverige ligger i världstopp.
Automation är vad som krävs
för att omvandla en kundorder
till producerad produkt samt
ge produktionsledningen de
beslutsverktyg som behövs för
att styra, övervaka och följa
upp processen. Automation ger
oss de verktyg som behövs för
långsiktigt säker produktion med
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är
en ledande region för automation.
Här har stora och små företag
samlats i mängd med produkter
och applikationskunnande i
världsklass. Företagsklustret
Automation Region syftar till att
ta tillvara denna mångfald och
ytterligare utveckla vår globala
position och kompetens inför
framtiden. Läs mer om oss och
våra aktiviteter på vår hemsida
enligt nedan.

www.automationregion.com

