
Minimässa Hagfors torsdag 25 november 2021

Smart IndustriEXPO
automatiserad produktion i praktiken

Smart Industricenter Hagfors inbjuder tillsammans med IUC / Stål & Verkstad till en halvdag med
tema Automation inom industriell produktion. 

Välkommen till en dag med fokus på nya, flexibla automationslösningar för tillverkningsindustrin. 

Allt högre konsument- och kundkrav fortplantar sig bakåt i leverantörskedjorna. Det leder till kortare
serier ner till enstyckstillverkning.
Pandemin har avslöjat sårbarheten i globala leverantörskedjor.
Det ger goda möjligheter för svensk industri.... men kräver utveckling inom produktion och logistik för
att bibehålla konkurrenskraft. 

Under en halvdag visar vi på goda exempel inom automation i värmländska företag. 

- Erfarna automationsexperter ger råd och tips om hur och varför automation skapar
konkurrenskraft.

- Möt leverantörer och konsulter som kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg.
- Information om hur ditt företag kan utvecklas med stöd av IUC Stål & Verkstad.

I anslutning till Smart IndustriEXPO finns leverantörer av automationslösningar på plats som visar upp
sina produkter och tjänster. Passa på att knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med
företagens representanter.

Vi riktar oss till dig som vill utveckla din verksamhet för att bibehålla din konkurrenskraft inom
industriell produktion. 

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt men uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras med
500 kr.

Praktisk information:

Datum: Torsdag 25 november
Tid: 9:00 - 15:00
Plats:  Hotell Monica i Hagfors
Anmälan: fredrik.igelstrom@hagfors.se tel: 0563-187 43

Om Smart Industricenter Hagfors
Vi är mötesplatsen för företag och utbildning inom automation/robot och additiv tillverkning! Ska ditt
företag investera i ny teknik eller utbilda framtidens eller dagens personal går vägen via Smart
industricenter Hagfors. 

mailto:fredrik.igelstrom@hagfors.se


PROGRAM
09:00 Kaffe och mingel

Smart IndustriEXPO, mässa med leverantörer och konsulter.

09:20 Välkomna Fredrik Igelström, Smart Industricenter Hagfors
Hur framtidsplanerna ser ut för Smart IndustriCenter Hagfors och vad vi kommer att erbjuda.

09:30 Framtid och utveckling Bernt Henriksen, Automation Region (online)
Vilka krav ställs på tillverkande företag framöver för fortsatt konkurrenskraft?
Trender och möjligheter inom produktion och logistik.

10.00 Ledarskap och automation Anders Tinfors, Tinfors Elektroteknik
Hur ska ledarskapet bedrivas för ett lyckat automationsprojekt?

10.20 Framgångsrika automationsprojekt i värmländska industriföretag
Exempel från verkligheten
Torverk Erik Emanuelsson
Förbättrat flöde och kortare ledtider

Prevas Johan Lindqvist
Hur IT och automation länkas samman för att möjliggöra nya lösningar i produktionen

Goodtech Solutions Johan Håkansson
Flexibel automation

Midroc Automation (Granitor Systems)
Återuppbyggnad av brandhärjat gjuteri i Arvika

11.40 Additiv tillverkning Henrik Andersson, Uddeholms AB
Företagets framställningsprocess av material för additiv tillverkning.

12:10 Lunch

13.00 Hur IUC Stål & Verkstad kan bidra till ökad automation Johan Skogström, IUC 
Förutsättningsstudie, automationsguide, beställarguide, konsultcheckar, investeringsstöd,
utbildningar.

13:15 Smart IndustriExpo, mässa och mingel
Utställare
ABB Robotteknik
DataLogic Streckkodsavläsning
Festo Automationsutrustning
Gleechi Virtual Reality
KUKA Robotteknik
Mitsubishi Robot- och automationsteknik
Syscon Integrerade lösningar robot-PLC-kamerateknik
Universal Robots Kollaborativ robotteknik

Ca: 15:00 Avslut


