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ABB-robotar höjer kapaciteten och säkrar
kvaliteten hos KB Components
 
 

KB Components har i samarbete med Plamex vidareutvecklat den
avancerade robotcell där nu fem ABB-robotar tillsammans utför
formsprutning, laserskärning, omvikning med svetsning samt
montering av clips vid produktion av b-stolpar. 

AVANCERAD ROBOTCELL

ABB på Elmia Automation 
 
I vår monter på Elmia Automation
pratade vi med besökare om vad vår
framtid har att erbjuda och hur ABB
matchar allt detta.

HÖJDPUNKTER FRÅN MÄSSAN

Ökad kapacitet och bättre
arbetsmiljö 
 
Vinsterna blev många när Swegon
ökade automationsgraden i
tillverkningen med en ny robotcell. 
 

LÄS MER OM FÖRDELARNA
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Besök oss på Euro Mine Expo i
Skellefteå  
 
Den 14-16 juni deltar på vi på
gruvmässan för att visa upp våra
lösningar för framtidens
elektrifierade, automatiserade och
uppkopplade gruva.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Nya affärsmöjligheter med Arnon som partner
ABB:s Value Provider Program borgar för djup kompetens och hög
kvalitet. Nu har ABB och Arnon signerat ett partnerskapsavtal och
tillsammans ska de båda företagen lyfta varandra – och kunderna –
till nya nivåer.

NYTT PARTNERSKAPSAVTAL

Elektrifieringen gör det hållbart
att krossa sten  
 
I Örnsköldsvik lägger några av
branschens främsta tillsammans
grunden för en mer hållbar
infrastruktur- och samhällsbyggnad. 
 

HÅLLBAR BRYTNING
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Nyskapande projekt hjälper
Moelven att digitalisera sin
verksamhet 
 
Moelven tillverkar hållbara
träprodukter genom att använda
styrsystem från ABB för att hitta
förbättrade sätt att effektivisera sitt
sågverk.

OPTIMERAD VERKSAMHET

—
Webbinarier och event

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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