
 

 

 

TEKNIKWORKSHOP 29 MARS KL 09–12 VIA ZOOM:    

Automatisering av materialflöden, 
logistik och montering/paketering 
 

 
Smart automation är idag ett måste för allt från inköp och 
lager till slutmontering och leverans. Lär dig mer om 
möjligheter och begränsningar med automation av 
materialhanteringsprocesser! 
 
Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller 
enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och 
logistikkedjan. Automation har potential att stärka konkurrenskraften och 
bidra till kostnadseffektivitet men för att kunna nyttja potentialen krävs 
förståelse för när och hur automation kan appliceras.  
 
I den här Teknikworkshoppen djupdyker vi i några fallstudier där företag 
jobbat aktivt med automation inom materialhantering, plock och 
montering/paketering. Du får förståelse för möjligheter och begränsningar 
med automation och hur din verksamhet kan skapa effektiva lösningar.  
 
De fallstudier som presenteras kommer från forskningsprojektet AKTA 
(Automation of Kitting, Transport and Assembly, genomfört inom det 
strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.  
 
 

För vem? 
Teknikworkshoppen riktar sig till dig som leder eller kan påverka ditt 
företags produktionsverksamhet. Här har du chans att knyta kontakt med 
forskare och nätverka och diskutera med andra företag.  
 

Uppdatera din 
kompetens utan 

kostnad! 

ANMÄL DIG HÄR 

 

 

 

 

Praktisk information 

När: 
Tisdagen den 29 mars kl. 09–12 

Var:  
Via Zoom, länk skickas ut innan 
workshoppen 

Kostnad:  
Teknikworkshoppen är kostnadsfri 

Workshopledare:  
Robin Hansson, docent vid Chalmers 
specialiserad på produktionslogistik 
och materialhantering.  

Begränsat antal platser, anmäl dig 
redan idag. 

Sista anmälningsdag är 25 mars. 

OBS! Vi önskar att ni är minst två 
deltagare per företag för att få ut det 
mesta möjliga av kursen.  

Frågor:  
Maila frågor till: 
Katarina.haga@iuczgroup.se  
Malin@campusljungby.se 

 

Det här är en Teknikworkshop 

Våra Teknikworkshoppar erbjuder ny kunskap och teknik från forskning till företag. I 
Teknikworkshopparna får du ta del av nya resultat från forskningsprojekt, paketerat på ett 
sätt som passar framför allt små och medelstora företag. Alla Teknikworkshoppar leds av 
forskaren vilket ger möjlighet till fördjupning. Workshopformatet gör det också möjligt att 
diskutera utmaningar, tillämpningar mm. med både forskaren och andra företag som deltar. 

ANMÄL DIG HÄR 
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