Intercut och Areg firar 30 år med

ÖPPET HUS
14 MARS 2019

Öppet Hus torsdag 14 Mars

Adress

Vår utställning kommer att vara fylld med
intressanta maskiner och produkter.

Orrvägen 26-28, Sollentuna
Anmäl er till:

Diskutera ny teknik med våra produktexperter,
våra inbjudna partners och maskinleverantörer.
Lyssna på våra “30 minutes” -presentationer om
ny teknik. Passa på att mingla med trevliga
kollegor och njut av en god lunch.

pia.andersen@intercut.se
Tel: 08-55051204

Innehåll
Möt våra ”lönsamhetskonsulter”
Maskinerna i utställningen

Välkomna!

Våra partners och leverantörer
“30 minutes” -presentationer

Våra leverantörer
under ÖPPET HUS den 14 mars

PROGRAM
Korta och kärnfulla presentationer om ny teknik

Några hålltider:

Öppet Hus torsdag 14 Mars
•

-

Öppet Hus öppnar kl. 09.00

-

Lunch serveras på kontoret mellan 11.00 – 14.00

-

Kaffe finns i visningshallen

-

”30 minutes” presentationer startar efter lunch på
kontoret. Teman; Robotsvetsning, Termisk skärning,
MVR informerar, Teknik och kompetensspridning.
Flexibla Robotar. Mm.

-

Detaljerat program distribueras inom 3 veckor.

-

Maskinhallen är tillgänglig med maskiner även tisdag
och onsdag för specialvisningar, boka tid med
respektive säljare.

-

Anmäl så snart som möjligt för vår planering av bla
luncherna

-

Ett flertal av våra leverantörer finns på plats för enskilda
diskussioner.

Maskinvisningar:
- Messer Terrablade gas&plasmskärmaskin
- SwiftCut plasmaskärmaskin
- HyperTherm plasmaskärare
- Durma kantpress
- OpiFlex Mobil Robot
- TimeSavers avgradningsmaskiner, två modeller
- Istech rakkapningsmaskiner med kringutrustning
- Bomar bandsågar
- Eberle bandsågsblad
- Soyer Bultsvetsmaskiner

Deltagare
Träffa våra “lönsamhetskonsulter”
Våra egna ”lönsamhetskonsulter”
Trond Hansen specialområde kapning, blästring
målning, logistiklösningar, avgradning.
Anders Holgersson specialområde kantbockning, laser,
klippning, borrning. Utbredningsprogram för bockning.
Thomas Håkansson specialområde effektivisering av bandsågning, kapning/
bandsågning av stångmaterial och homogena material med bandsåg och
klinga..

Inbjudna experter som håller föredrag, du kan även
träffa dem i utställningen under hela dagen:
Kimmo Ruottu Pemamek expert inom robotsvetsning
och automation

Hans Bermark Manufactoring Guide, hjälper Dig upptäcka och välja
passande tillverkningsmetoder.
Johan Frisk, VD OpiFlex berättar och visar sin unika Robotplattform.

Ulf Karlsson specialområde gas.- och plasmaskärning,
avgradning, fogberedning, borrning i plåt.

Björn Uppfeldt VD MVR berättar om sin verksamhet och ger intressant
information kring nya standarder.

Anders Pettersson specialområde Termisk skärning, fogberedning,
automation, logistiklösningar.

Dessutom kan Du träffa ett antal leverantörer med expertiskunskap inom
sina respektive områden, några exempel: Eberle Bandsågsblad, IsTech
rakkapningsmaskiner, SwiftCut plasmamaskiner, HyperTherm
plasmaströmkällor samt experter från TimeSavers avgradningsmaskiner

Lars Boström specialområde bultsvetsning, slipning av
plåtdetaljer och rör, plasmaskärning.
Markus Lindelöf specialområde service och underhåll, avtal förebyggande
underhåll.
Dennis Svensson specialområde Cad-Cam system,
system för uppföljning av produktivitet i maskinprocess
Ulf Öberg Kramtec AB med 40 års genuin erfarenhet
av produktionslösningar för plåt och balk.

