”

När samverkan
mellan människa
och maskin är
som bäst

”

Vi är en
komplett
leverantör

Vi gillar kunder med höga förväntningar
Karlskoga Automation har i snart 20 år levererat
helhetslösningar inom automation. Det innebär att
vi tar oss an allt från hissens enklare styrsystem till
komplexa industriella lösningar som inbegriper robotteknik, programmering inom branschens alla etablerade språk och konstruktion från ax till limpa. Vi gillar
utmaningar. Och vi älskar att hitta nya, oanade vägar
till framgång för våra kunder, där vi tillsammans bygger långsiktig lönsamhet och rationell produktion.

… och de brukar gilla oss också!
När ni använder oss på allra bästa sätt får ni både
hjärna, hjärta och en del muskelkraft i samma paket.
Många kallar oss innovativa eftersom vi gärna tänker
ett varv till för att utforska ytterligare verksamhetsnytta.

Nästan alla tycker vi är drivna, envisa och engagerade – det är egenskaper vi tror gagnar alla parter. Det
är bland annat därför vi anlitas av marknadsledande
aktörer som Ericsson och Sandvik.
I början av våra projekt försöker vi koncentrerat samla
våra olika kompetenser för att ta in rätt synpunkter redan från start. Projektledare, programmerare,
konstruktörer och montörer i nära samarbete under
samma tak ger oss förmågan att agera rationellt. Vi
har en gedigen erfarenhetsbank att luta oss mot för
att snabbt leda er på rätt väg. Att vi dessutom står
oberoende gentemot olika tillverkare och är säkerhetsklassade för att arbeta med energetiska material
– det är en garanti för tillverkning med höga kvalitetsanspråk.

ABB AB
Kundservice Styrsystem
Tel. 021-32 50 00, begär kundservice Styrsystem
Fax. 040-55 00 27
E-post: kundservice.styrsystem@se.abb.com

Vi gör hjärnan som
styr er anläggning
En del kallar det apparatskåp men styrskåp säger egentligen mer. Vi planerar, konstruerar och installerar hjärnan
i ert system, vare sig det handlar om värmeverk eller
produktionsutrustning för läkemedel, mätapparatur eller
slipmaskiner.

Uthålliga robotar och goda språkkunskaper
Robotar har sin givna plats i mycket automatiserad
produktion idag. Vi ser till att ni får rätt utformning för
rätt ändamål oavsett om ni jobbar inom verkstad eller
läkemedelsindustri. Det betyder att vi även flexibelt integrerar mot de flesta av marknadens starka varumärken
på robotsidan.
För att åstadkomma maximal nytta måste applikationerna vara långsiktigt smarta. Genom att lyhört mönstra era
behov lägger vi resurserna på lämpligt ställe. Med gedigen kompetens inom de stora programmeringsspråken
utför vi komplicerade utvecklingsuppdrag inom industriautomation. I arbetet med konstruktion och installation
ser vi till att projektet når sin fulla potential. Vår breda
branschkunskap parat med en stark partnerinsikt gör att
ni växer i symbios med vår framtagna systemlösning.
Därför är vi också en flitigt anlitad leverantör av långsiktiga underhållsmodeller.

Eldon puts the customer in the first place – we create enclosure solutions for you.
www.eldon.com

”

Vi är kunniga
och trevliga
att ha att
göra med

Besöksadress:
Lödarevägen 8 • 691 37 Karlskoga
Postadress:
Box 2 • 691 21 Karlskoga
Tel 0586-676 90 • Fax 0586-695 85
info@kauto.se • www.kauto.se

Maskinsäkerhet med
säkerhetsprodukter
från Jokab Safety?

ABB AB
Jokab Safety
Tel. 021 - 32 50 00
Fax. 021 - 56 43 01
E-mail: info.jokabsafety@se.abb.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 6071 • www.jssverige.se

ABB kan nu erbjuda ett komplett program och kunskap inom maskinsäkerhet med produktfamiljen Jokab Safety. Säkerhetsprodukterna är utvecklade utifrån en lång erfarenhet inom
maskinsäkerhet, då Jokab Safety under 20 år har levererat allt från en skyddslösning till komplett
installerade skyddssystem för enskilda maskiner eller hela produktionslinjer. Bland våra specialiister inom maskinsäkerhet finns en lång erfarenhet av praktisk tillämpning av föreskrifter och
standarder från både myndighets- och produktionssidan. www.abb.se
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Javisst.
Javisst.

