Your
Partner in
Automation

Ett innovativt företag
i ständig utveckling!
Automationsteknik är och kommer att fortsätta vara en av södra Sveriges mest kompletta
automationsleverantörer. Vårt vinnande koncept kommer inte att förändras, bara adderas.
Inom de närmaste åren kommer vi att ha ytterligare några kontor i Skåne, Småland och Halland.
Vi var väldigt tidiga med digitaliseringen och står idag väldigt långt fram när det gäller ny
teknik. Idag kan vi på ett innovativt sätt implementera detta i våra kunders system. Framförallt
kan vi vara med våra kunder från idé till färdig produkt!

Många vinnare
Vår styrka är att vi är väldigt breda när det gäller automation. Vi leverera allt från konsulter
till ”Turn-Key”-lösningar med huvudområdena inom process-, trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin. Vi har nischat oss mot träindustrin när det gäller paketering, där vi har flexibla
robotlösningar.
Genom vårt breda koncept kan våra kunder ha en leverantör till flera olika uppdrag, vilket är
win-win för båda parter!
På vårt företag är alla delaktiga och involverade och det är viktigt för oss att alla får sin röst
hörd. Inom Automationsteknik finns också stora utvecklingsmöjligheter, därför har vi många
medarbetare som har arbetat länge hos oss. Samtliga drivs av att göra vad som krävs för att nå
uppsatta mål.
/ Jonas Fischer, vd, Automationsteknik AB
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Kompletta projekt – från idé till produkt
Konsultation, konstruktion, programmering, robotteknik och montage/installation.
På Automationsteknik är vi med våra kunder hela vägen, vi har all kompetens under ett och
samma tak. Självklart arbetar vi också med leverantörer som har samma syn på hög kvalitet som
vi själva har.

VA-automation
Med vår ägare Levinsgruppens muskler i ryggen kan vi bygga ihop ett team
som levererar kompletta lösningar inom VA-automation, åt både den offentliga
och privata sektorn. Med våra ingenjörer och deras långa erfarenhet jobbar
vi fram lösningar som klarar samhällets krav. Vi är med från projektering till
färdig produkt.
Till exempel har vi levererat el- och styrutrustning till vattentornet i Helsingborg, komplett leverans med allt från kraftförsörjning till processautomation.

Konsulterande verksamhet
Alla tjänster som täcks in i vårt helhetskoncept kan vi också hjälpa till med
som konsulter i er verksamhet. Till exempel kan vi leverera projektledning,
programmering, systemutveckling och mycket annat. Här blir våra medarbetare
en integrerad del av våra kunders verksamhet och kan bidra med en expertis som
gör skillnad.

Service och support
Automationstekniks service och support kännetecknas av effektivitet och proffsighet. Vi erbjuder
snabb service till alla våra kunder och kan också hjälpa till med fjärrsupport.
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Vägen framåt är genom
täta kundsamarbeten
Tillsammans med en trogen kund har Automationsteknik byggt en snabb och
flexibel packmaskin för paketering av möbelfronter av olika slag, till exempel
köksluckor.
– Vårt vinnande koncept är helt klart att vi suddat ut gränsen mellan kund och
leverantör. Istället har vi tagit armkrok och bygger tillsammans framtidens supermaskiner, säger Henrik Fredman, projektledare, Automationsteknik.
I enda änden körs det in hela stackar med fronter och i andra änden av maskinen kommer det ut pallar med färdiga paket. Maskinen lägger i fronten i
wellkartongen, viker ihop kartongen med stötzoner och lägger i broschyrer och
beslagsask i kartongen, försluter kartongen och märker den med etiketter för att
slutligen palletera den på pall för transport till varuhuset.
– Maskinen är unik med sin snabba takt och att den på bara några minuter automatiskt kan ställa om mellan olika produkter/storlekar.

Kompetens förs vidare
Packmaskinen är frukten av ett långvarigt kundsamarbete. Automationsteknik
känner väl till kundens behov och genom en tät dialog har den bästa och mest
ekonomiska lösningen vuxit fram.
– Kunden har sin expertis kring sina
produkter och sitt arbetssätt, medan
vi som leverantör är experter på maskinbyggnad och automation.
Henrik Fredman ser flera förklaringar
till att Automationsteknik får förtroendet att utföra denna typ av projekt.
– Vi har allt under ett och samma tak,
vilket innebär att all kompetens som
vi fått från tidigare projekt går i arv
till nya projekt. Vi har korta beslutsvägar, jobbar tätt ihop i våra team/
projekt och kan därför snabbt och
effektivt snappa upp allas erfarenheter
och kunskaper.

Spännande projekt just nu
Automationsteknik är en bred leverantör med många spännande projekt och genom
våra partnerskap får vi möjlighet att arbeta med intressanta projekt över hela världen.

Styrsystem till uppskjutningsramp i
Franska Guyana
Som Siemens Solution Partner har vi en kvalitetsstämpel som gett oss möjlighet att vara en del av
ett högprofilerat EU-projekt där vi ska leverera
ett styrsystem för stödsystemen till en uppskjutningsramp i Franska Guyana.
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Processystem till teleskop i Chile
På en bergstopp i Chile bygger ESO ett nytt teleskop med en huvudspegel på 39,3 meter i diameter. Spegeln består av 798 enskilda spegelsegment som kontinuerligt ska rengöras. Detta görs
möjligt tack vare ett samarbete mellan Fagerström industrikonslut AB och Automationsteknik
AB som tillsammans levererar processystemet för rengöring och kontroll av spegelsegmenten.

En attraktiv arbetsgivare
och en god kraft i samhället
Automationsteknik är ett företag med en stark lokal förankring, även om vi också verkar på
den nationella och globala marknaden. Därför tycker vi att det är viktigt att värna om vår region, till exempel samarbetar vi med olika skolor för att hjälpa skolorna att hålla sig uppdaterade på det tekniska området. Vi tar alltid emot praktikanter och varje år har vi studenter
som gör sitt examensjobb hos oss.
I vårt företag är medarbetarnas trivsel en nyckelfaktor för att uppnå resultat. Vi är en attraktiv arbetsplats genom att ständigt utveckla våra medarbetare och därmed också företaget. Vi
jobbar tillsammans för allas likas värde och det är självklart för Automationsteknik att stå
bakom FN:s Globala målen för hållbar utveckling.

Levinsgruppen
– en komplett leverantör
Automationsteknik ingår, tillsammans med Levins Elektriska AB och El & Styrteknik AB, i Levinsgruppen. Levinsgruppen gör det enkelt för dig som kund, genom
att du kan anlita en leverantör inom flera områden. Vårt starka helhetskoncept och
bredden i vår verksamhet har länge varit Levinsgruppens styrka, nu stärker vi vårt
helhetskoncept genom att i ännu större utsträckning jobba över gränserna inom
våra produktområden. Genom detta drar vi nytta av varandras kompetenser för att
tillsammans bygga avancerade system och lösningar.

A company in
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Ett stort tack!
Vi på Automationsteknik hade inte varit där vi är idag
utan våra fantastiska leverantörer. Vi vill tacka för ett
mycket gott samarbete och vi ser fram emot många
spännande år tillsammans.

Vill ni också ha en professionell
broschyr som berättar om
er verksamhet?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Blästring, pulver & våtlackering

Pulverlackering av detaljer, max storlek 6000x2500x1000
Tel. 0433-501 20

www.varsjolack.se

Deugén AB
Montagespecialisten
044-844 35

—
Vill du veta allt
om robotar?
Upplev vår robotik, automation och andra
delar av vår veksamhet. Boka ditt skräddarsydda
besök redan idag – virtuellt eller på plats i vårt
Robotics Experience Center. Centret är en plats
för samarbete, och för att ta del av det senaste
inom robotteknik, där kompetens och erfarenhet
kan delas och upplevas. Läs mer och anmäl
ditt intresse. abb.se/robotics

L ÄS MER
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Jens S. Transmissioner
En del av Power Transmissioner

SK Koppling

Simogear

SilentSync

Synchrochain-Carbon

Låg vikt

Jens S. är en certifierad
montagepartner för
Siemens växlade motorer

Minimerar ljudnivån

Hög effektöverföring

Lågt masströghetsmoment
Exakt brytmoment

Kia Oval Logo 4/C - Large

Lokalt lager och montage- och serviceverkstad
i Norrköping

Självstyrande

Underhållsfri

Stort temperaturområde

Råvaror och produktion är
silikonfria

"Vi ha
r
anpas även
sning
monta
ge av fa för
lsk
på PU
-remm tand
ar"

newmanbil.se

AluFlex omvandlar era idéer
till färdiga lösningar
AluFlex samarbetar med marknadens främsta leverantörer av automationsprodukter. I vårt breda produktprogram ingår item aluminiumprofilsystem, transportörer samt ett komplett sortiment av linjärprodukter.

www.aluflex.se

En samarbetspartner när det gäller:
Skärande bearbetning inom svarv & fräsning • 3-5 axlig bearbetning • Svetsning • Montage • m.m.
www.hj-toolingmek.se
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KUKA Nordic AB, en helhetsleverantör
inom robotik. - ”Vinnande samarbete
för kvalitativa robotlösningar”.

MH Modules AB utvecklar, tillverkar och säljer
materialhanteringsutrustning till maskin
och systeminbyggare utan egen produktidentitet
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Automationsteknik Hässleholm
Bäckhagsvägen 1,
281 33 Hässleholm
Automationsteknik Lund
Scheelevägen 17,
223 63 Lund
Automationsteknik Älmhult
Gamla Slätthultsvägen 4,
343 34 Älmhult
Automationsteknik Helsingborg
Kommande 2021
Automationsteknik Halmstad
Kommande

• 19667 • www.jssverige.se

Automationsteknik Växjö
Kommande

+46 (0)10-472 02 50
info@automationsteknik.com
Official System
Partner

automationsteknik.com

