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Upplev vår vision för framtidens pappersbruk
under ABB European Pulp & Paper Tour
 
 

För andra året i rad har vi tagit till de svenska vägarna för att visa
upp våra lösningar för framtidens pappersindustri – allt ombord på
en specialdesignad lastbil.

LÄS MER OM TURNÉN

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.

LÄS MER OM PROJEKTET

Förbrukade kläder återvinns till
hållbara textiler med innovativ
teknik 
 
Det började som en djärv idé i ett
labb. Några år senare är Renewcell
på god väg att förändra
modeindustrin i grunden med
nyskapande cirkulär textilproduktion.

LÄS MER HÄR
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Hur kan digitalisering vara
nyckeln till hållbarhet?  
 
Lyssna på podcasten och hör vad
Peter Terwiesch, chef för ABB Process
Automation, har att säga om
digitalisering som nyckeln till
hållbarhet.

LYSSNA HÄR

Ljusbågsskydd – trygghet för dig och din
anläggning
Borealis Polymers, en av Finlands största tillverkare av plast, väljer
ABB:s teknik för att skydda sina medarbetare och tillgångar.

VARJE MILLISEKUND RÄKNAS

Träffa oss på eCarExpo, på
Friends Arena i Stockholm!  
 
Den 29 april-1 maj deltar ABB E-
mobility på eCarExpo. Kom förbi vår
monter och upptäck ABB:s produkter
och lösningar för laddning av elbilar
och tunga elfordon. 

LÄS MER OM EVENTET

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

https://campaign.abb.com/e/501021/a-podcasts-abb-decoded-s01-e14/xkz58h/1734596174?h=rDN9AJKOXub1bsLrB8C5fgHJ8hWbhLyivgwS1uQ9UPg
https://campaign.abb.com/e/501021/het-for-dig-och-din-anlaggning/xkz58l/1734596174?h=rDN9AJKOXub1bsLrB8C5fgHJ8hWbhLyivgwS1uQ9UPg
https://campaign.abb.com/e/501021/l-84309-abb-deltar-pa-ecarexpo/xkz58p/1734596174?h=rDN9AJKOXub1bsLrB8C5fgHJ8hWbhLyivgwS1uQ9UPg
https://campaign.abb.com/e/501021/s-robotics-sv-event-elmia-2022/xkz58s/1734596174?h=rDN9AJKOXub1bsLrB8C5fgHJ8hWbhLyivgwS1uQ9UPg


LET’S MAKE THINGS BETTER.
TOGETHER. 
 
Den 5 maj deltar ABB på Circular
Initiative för fjärde året i rad.
Välkommen att delta om du vill veta
mer energieffektivitet och vad
industrin erbjuder för cirkulära
lösningar. 
 

ANMÄL DIG HÄR

—
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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