
 
—
El utan avbrott säkrar produktionen av läkemedel
 
 

Miljontals människor världen över får ett bättre liv tack vare
läkemedel från AstraZeneca. Hög driftsäkerhet är ett måste i den
högteknologiska process som läkemedelstillverkning innebär, och
ABB är med och säkrar den viktiga tillgången till avbrottsfri el.

TILLFÖRLITLIG EL

ABB stöttar Shells globala
ambitioner kring
elfordonsladdning 
 
ABB E-mobility undertecknar nytt
globalt ramavtal med Shell om att
tillhandahålla ABB:s kompletta
portfölj av laddlösningar.

NYTT RAMAVTAL

ABB Electrification course finder 
 
Online-utbildningar för dig som är
återförsäljare av ABB Electrifications
produkter och tjänster.
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ABBs demo center i Borås öppnar återigen sina
portar
Efter en paus under pandemin, öppnar vi på nytt upp vårt
democenter dedikerat till kontrollrum. Oavsett om ni fundera på att
bygga ett nytt kontrollrum eller uppgradera ert befintliga, så är ett
besök den perfekta starten på ert projekt.

SE INVIGNINGSVIDEO

Industrin ökar sina investeringar
i energieffektivitet  
 
Ny undersökning visar att den
globala industrin ökar sina
investeringar i energieffektivitet
under de närmaste fem åren.

LÄS MER HÄR

ABB på Elmia Automation  
 
Välkommen till ABB:s monter på
Elmia Automation 10-13 maj för att
prata om vad vår framtid har att
erbjuda och hur ABB matchar allt
detta!

FÖRREGISTRERA BILJETT HÄR

—
Webbinarier och event
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Träffa oss fysiskt eller digitalt 
Läs om våra kommande seminarier och utbildningar 
 
 
Vill du veta mer om våra nya cobotar eller andra delar av vårt
erbjudande? 
Boka in ett möte med oss på ABB Robotics. Du kan till exempel besöka oss på
Experience Center eller få en virtuell rundvandring 
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