Har du råd att inte bli mer effektiv?
Nya tider och möjligheter för din
produktion!
Står du, som många andra företag, inför framtidens utmaningar för din
verksamhet? Ta chansen att träffa tre företag som brinner för utveckling av
lösningar som kan hjälpa dig och ditt företag hålla en fortsatt
konkurrenskraftig nivå och er verksamhet att bli mer lönsam.
Tillsammans tittar vi på lösningar inom digitalisering och automatisering,
hur vi kan arbeta tillsammans genom produktionsflödet för att nå maximalt
resultat.
Renishaw är ett globalt företag med kärnkompetens inom mätning,
rörelsestyrning, hälsovård, spektroskopi och tillverkning. Renishaw visar det
senaste inom industriell mätteknik och processtyrning och kommer även
presentera och visa det senaste inom additiv tillverkning för metall.
Torsdagen den 2/4 i Sandviken visas dessa produkter även i praktiska
demonstrationer.
Inom Sandvik AMT utvecklas digitala tjänster och produkter som adresserar
problem och skapar kundvärde inom hela värdekedjan för
maskinbearbetning. Vi visar CribWise, vår moderna, intelligenta
verktygshantering som hjälper dig eliminera dolda kostnader och effektivisera
lagerhantering genom unik kombination av mjukvara och verktygsskåp samt
Prism - Snabb och effektiv CNC programmering för högre produktivitet. Läs
mer om CribWise och Prism här!
Sandvik Coromant visar möjligheterna för en uppkopplad verkstad, digitala
lösningar som hjälper dig minska kassationsgraden, planera maskinunderhåll
och underlättar utmaningen att hålla era maskiner igång med hög drifttid,
särskilt vid arbete med små partier och många komponentbyten. Du får även
se nya lösningar för bearbetning med solida hårdmetallverktyg

Tid och plats:
3 mars Järfälla (Stockholm)
kl. 09.00 – 12.30 (avslutar med lunch 12.30)
Renishaw AB
Biskop Henriks väg 2
176 76 Järfälla
4 mars Karlstad
kl 09:00 – 12.30 (avslutar med lunch 12.30)
Hotell Gustaf Fröding
Höjdgatan 3
654 68 Karlstad
5 mars Örebro
kl 09:00 – 12.30 (avslutar med lunch 12.30)
Örebro Universitetssjukhus
Campus USÖ – X-huset, Hörsal C3
Södra Grev Rosengatan 42
703 62 Örebro

16 mars Örnsköldsvik
kl 13:00 – 16:30
(startar med lunch från kl 12:00)
Fjällräven Center
Lokal: Fjärden
Viktoriaesplanaden 1
891 39 Örnsköldsvik
17 mars Vindeln
kl 09:00 – 12:30 (avslutar med lunch 12:30)
Hotell Forsen i Vindeln
Solviksvägen 10
922 91 Vindeln
18 mars Luleå
kl 09:00 – 12:30 (avslutar med lunch 12:30)
Luleå Tekniska Universitet
971 87 Luleå
19 mars Skellefteå
kl 09:00 – 12:30 (avslutar med lunch 12:30)
Stiftsgården Konferens & Hotell
Brännavägen 25
931 44 Skellefteå

För anmälan, klicka på länken >>

2 april Sandviken
kl 08:30 – 16:00
Sandvik Coromant Center
Mossvägen 10
811 81 Sandviken

