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Utforska framtiden för processautomation
 
 

I vår nya rapport blickar vi in i framtiden och ser hur system för
processautomation kommer att utvecklas, i takt med den digitala
omvandlingen och övergången till mer hållbara energikällor. 

LÄS MER

Samarbete på resan mot en
fossilfri gruva 
 
Tunga transporter med batteridrivna
fordon innebär stora utmaningar.
Tillsammans med Boliden och Epiroc
samarbetar ABB för att utveckla ett
el-trolleysystem för gruvor.

FRAMTIDENS GRUVDRIFT

Tillämpa hållbarhet i allt vi gör –
Ett smart kulturhus i Skellefteå  
 
Ett samarbete mellan Skellefteå Kraft
och ABB gör nytt kulturhus
energismart. Med ABB:s teknologi
kommer vi att stötta våra kunder i
att minska sina årliga CO2-utsläpp
med minst 100 Mton.
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ABB-Dagar 2022! 
 
I höst är det återigen dags för ABB:s
kunddagar - nära dig. Vi delar med
oss av inspiration och kunskap i form
av olika seminarier och dialog med
våra experter.

ORTER OCH DATUM

ABB och Börjessons Lastbilar stöttar
utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga
elfordon
Börjessons Lastbilar tar första steget mot att erbjuda kunderna
högeffektsladdning på sina siter och installerar laddare i Alingsås.
ABB E-mobility tillhandahåller snabbladdaren Terra HP 350 kW som
passar lastbilar, bilar och bussar. Laddplatsen är tillgänglig för alla
som passerar förbi att köra in och ladda.

LÄS OM LADDLÖSNINGEN

—
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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