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EDSTRÖMS MASKIN är en väletablerad och stabil partner inom verkstadsindustrin med 70 års 

erfarenhet av att leverera effektiva maskinlösningar. Företaget är expert på produktion och 

teknik inom skärande bearbetning och plåtbearbetning och samarbetar med flera av världens ledande maskintillverkare. Hög service

grad och teknisk kompetens i kombination med ett omfattande utbildningsprogram gör Edströms till en komplett maskinleverantör.  

Medutställare: AH Automation, AME (Mastercam), Citrox, Cobotech, Dormer-Pramet, InLead Automation, Renishaw, Sandvik Coromant och 

Schunk.

STENBERGS förser verkstadsindustrin med ledande teknik inom CNCstyrda maskiner, automation

och verktyg. Som representant för flera världsledande leverantörer kan Stenbergs säkerställa 

hög kvalitet och senaste teknik och är dessutom en kvalificerad partner för utbildning, service och underhåll. Hög kompetens  

och långsiktighet i kombination med ett innovativt tänkande bidrar till att ge dig som kund ökad produktivitet och lönsamhet. 

Medutställare: SECO Tools, 3nine, AME (Mastercam), Ecmec, Edeco Tool, Edge Technology, Euromaskin, Schunk, Fastems, Fructus Data, 

Fröjd Automation, GJS Verktyg, Hexagon, InLead Automation och Renishaw.

ABB  levererar nyckelfärdiga automationslösningar med standardmoduler som grund, men där anpassningar 

till varje kunds unika behov och produktion görs. Fokus ligger på automation med industrirobotar som kombine

ras med FlexLoader™ Vision, som ger roboten ögon och öppnar helt nya möjligheter till flexibel automation. Tack vare hög kompe

tens och erfarenheter från över 900 installationer har ABB blivit världsledande på att betjäna verktygs maskiner med hjälp av robot.  

Medutställare: Dankab, Festo, Renishaw, Schunk, SMW Autoblok och Troax.

KYOCERA UNIMERCO är ett innovativt företag som producerar, distribuerar och underhåller verktyg 

till skärande bearbetning samt mät och kontrollverktyg till tillverkningsindustrin. Verktygskonceptet 

omfattar bl. a. standard och specialverktyg, RE•NEW™ verktygsservice, beläggning och optimeringsrådgivning. Med kunden i fokus 

skapar vi mervärden för en kostnadseffektiv produktion. Vi ingår i den globala Kyocerakoncernen med 76 000 anställda, varav cirka 6 

000 i verktygsdivisionen. Kunniga, nyfikna och engagerade medarbetare är det viktigaste för vår fortsatta framgång. 

Medutställare: Erowa, Haimer, Hainbuch och Tebis.

INSPIRERANDE SAMARBETE FÖR STÄRKT BRANCHKOMPETENS! För sjätte året i rad samlar några tunga leverantörer till verkstadsindustrin åter sina kunder 
under ett gemensamt koncept i Jönköping. Såväl seminarier som måltider och underhållning i samband med onsdagens gemensamma fest är kostnadsfria.

MONEY.
MAKING.
MACHINES.

I JÖNKÖPING
28 - 29  NOV
METAL INSPIRATION DAYS 

TJÄNA MER PENGAR I SVERIGE!



 

Samtliga programpunkter är återkommande under båda dagarna. Lunch serveras mellan  
kl. 12.00 – 13.00 varje dag hos respektive företag, ange vid anmälan var du väljer att äta lunch. 
Läs mer och anmäl dig på www.metalinspirationdays.se

PROGRAM 28–29 NOVEMBER

9:30 & 13:30 SMARTA VAL FÖR LÖNSAM  
 PRODUKTION – TILLSAMMANS  
 LÖSER VI ERA UTMANINGAR!

Träffa oss för ett gemensamt samtal kring hur ni kan minska 
ställtiderna, reducera antalet fel och samtidigt behålla 
flexibiliteten i en högeffektiv modern produktion. Helheten  
är vår styrka, från verktygsval till en trygg eftermarknad. 

PROGRAM STENBERGS 
CHRISTER FUGLESANG är kvällens inspiratör.  

Docent i partikelfysik och Sveriges 

förste och hittills ende astronaut. 

Christer som har en mycket 

gedigen bakgrund som 

forskare och kommer bjuda 

på en inspirerande och 

spännande föreläsning.

MIDDAG är nog det bästa sättet av avrunda den första 

dagen. Ni välkomnas med en välkomstdrink och mingel 

för att sedan njuta av ett komplett julbord som startar 

med sillbuffé och avslutas med äkta småländsk ostkaka.

MUNKSJÖMAGASINEN är lokalen för kvällen. En del 

av en anrik industri mitt i en av centrala Jönköpings snab

bast växande stadsdelar. 

Munksjömagasinen, Vaggerydsgatan, 553 33 Jönköping.

INSPIRATIONSKVÄLL 28 NOVEMBER

På årets Metal Inspiration Days fortsätter vi på det vinnande konceptet 
- Money. Making. Machines. Tjäna mer pengar i Sverige. 

För vad är egentligen det viktigaste när det väl kommer till kritan för 
svensk tillverkningsindustri? Jo, ökad lönsamhet.

Besöker du Metal Inspiration Days i Jönköping kan vi utlova flera tips 
och verktyg för att utveckla ditt företag. Under två dagar bjuder vi 
på inspirerande föreläsningar och demonstrationer samt att våra 
medutställare visar de senaste nyheterna. Tillsammans hjälper vi er!

28-29 november samlas branschen i Jönköping! 

Välkommen att besöka oss på Metal Inspiration Days 2018! 
Ett unikt samarbete mellan några av branschens tyngsta aktörer.

TJÄNA MER PENGAR I SVERIGE!

JKPG METAL
INSPIRATION DAYS
28–29 NOVEMBER

ANMÄLAN  
Du anmäler både vilken dag/dagar du kommer, till vilken arrangör, var du vill äta lunch samt ditt deltagande på  
inspirationskvällen på ett och samma ställe - på nätet: www.metalinspirationdays.se

Alla arrangemang är kostnadsfria. Sista dag för anmälan är fredag 23 november. Antalet platser till kvällen är  
begränsat. Anmälan är bindande. Vi hjälper gärna till med hotellbokning, ange det vid din anmälan.

PROGRAM KYOCERA 

9:30 & 13:30 LÖNSAM OCH EFFEKTIV FRÄSNING

Låt dig inspireras och få nya kunskaper om en effektiv och 
processäker produktion tillsammans med våra medutställare. 
Med teori och demokörningar i både aluminium och stål  
ger vi dig exempel på effektiviseringar och förbättringar  
inom fräsning.

PROGRAM ABB

9:30 & 13:30 PRODUCERA MERA, MEN TILL  
 LÄGRE KOSTNAD.  
 - SMARTA PRODUKTIONSLÖSNINGAR  
 MED HÖG AUTOMATIONSGRAD.

Kom till ABB och få en unik fabriksvandring där vi och våra 
medutställare visar allt från maskinbetjäning med 3Dsensorer, 
kollaborativa robotar till allt däremellan som hör till en modern 
robotcell.

PROGRAM EDSTRÖMS

9.30 & 13:30 SNABBHET - EFFEKTIVITET - ENKELHET

EDSTRÖMS  70 ÅR AV INNOVATION. 
Testa den senaste tekniken inom kollaborativ automation. 
Vi kommer att visa hur du kan öka din utnyttjandegrad i Er 
produktion på det mest kostnadseffektiva sätt.  


