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STENBERGS förser verkstadsindustrin med ledande teknik inom CNC-styrda 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, Absolent, AME (Mastercam), Ecmec, Edeco Tool, Edge Technology, Euromaskin, Fastems, Fructus Data, 

Fröjd Automation, GJS Verktyg, Hainbuch, Hexagon, InLead Automation, KUKA, Renishaw, Schunk, SMW Autoblok och Tebis.

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 1000 installationer har ABB blivit världsledande på att betjäna verktygs maskiner med hjälp av robot.  

Medutställare: Aptean, B&R, Festo, OEM Automatic, Renishaw, Schunk, Standardmekano och Troax.

INSPIRERANDE SAMARBETE FÖR STÄRKT BRANCHKOMPETENS! För sjunde 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
27 - 28  NOV
METAL INSPIRATION DAYS 

TJÄNA MER PENGAR I SVERIGE!
CAD/CAM/CAE

EDSTRÖMS MASKIN är en väletablerad och stabil partner inom verkstadsindustrin med lång           

                               erfarenhet av att leverera effektiva maskin- och automationslösningar. Företaget är expert på  

produktion och teknik inom skärande bearbetning och plåtbearbetning och samarbetar med flera av världens ledande maskin-

tillverkare. Hög service grad och teknisk kompetens i kombination med ett omfattande utbildningsprogram gör Edströms till en 

komplett maskinleverantör. 

Medutställare: AME (Mastercam), Citrox, Cobotech, GF System 3R, InLead Automation, Renishaw, Sandvik Coromant och Schunk.



 

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. 
Metal Inspiration Days är uppdelat i två pass per dag: 09.30-12.00 och 13.30-16.00.
Läs mer och anmäl dig på www.metalinspirationdays.se

PROGRAM 27–28 NOVEMBER

BLICKEN FRAMÅT SEDAN 1919 
SMARTA VAL FÖR LÖNSAM  PRODUKTION

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 

JOE LABERO, direkt från Las Vegas scener, är kvällens 

underhållare och bjuder på en unik upplevelse där du 

får komma närmare magin och mystiken än någonsin 

tidigare. Var beredd på fingerfärdighet i världsklass och 

magi som får dig att tappa hakan.

Joe Labero är idag en av världens största magiker. Han 

är hjärnan bakom några av de mest häpnadsväckande 

illusionerna du någonsin kommer att se!

HÅKAN ENG håller ihop hela inspirationskvällen. Håkan 

har under 30 år arbetat med radio, TV och har varit 

konferencier för flera stora event i Jönköping.

MACK3 kommer stå för musiken under hela kvällen. 

Med en bred repetoar kommer de sätta guldkant på MIDs 

inspirationskväll.

MIDDAG är nog det bästa sättet av avrunda den första 

dagen. Ni välkomnas med en välkomstdrink och något 

lättare att äta under minglet för att sedan njuta av ett 

komplett julbord som startar med sillbuffé och avslutas 

med äkta småländsk ostkaka.

ELMIA ENTRÉ SYD är lokalen för kvällen. En för alla 

välbekant arena för möten och affärer. En perfekt plats 

att samla branschen för en trevlig inspirationskväll och 

avslutning på första dagen för Metal Inspiration Days.

MINGEL STARTAR KL 16.30

INSPIRATIONSKVÄLL 27 NOVEMBER

För sjunde året i rad är det dags för det framgångsrika konceptet  
Metal Inspiration Days. 

Under två dagar kommer vi hjälpa er att göra smarta och framför allt 
lönsamma val i ert företag. Metal Inspiration Days är skapat för att 
främja och inspirera svensk tillverkningsindustri.  
- Money. Making. Machines. 

Besöker du Metal Inspiration Days i Jönköping kan vi utlova flera tips 
och verktyg för att utveckla ditt företag. Vi utlovar ett större och bättre 
Metal Inspiration Days än tidigare med fler utställare och fullspäckat 
program. Under två dagar bjuder vi på inspirerande föreläsningar 
och demonstrationer samt att våra medutställare visar de senaste 
nyheterna. Tillsammans hjälper vi er!

27-28 november samlas branschen i Jönköping! 

Välkommen att besöka oss på Metal Inspiration Days 2019! 
Ett unikt samarbete mellan några av branschens tyngsta aktörer.

TJÄNA MER PENGAR I SVERIGE!

JKPG METAL
INSPIRATION DAYS
27–28 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 22 november. 
Antalet platser till kvällen är begränsat. Anmälan är bindande. 

PROGRAM ABB

ÖKA PRODUKTIVITETEN I ER VERKSAMHETMED FLEXIBEL 
AUTOMATION OCH DIGITALA LÖSNINGAR

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

PROGRAM EDSTRÖMS

PRODUCERA OBEMANNAT

Visning av automationslösningar - Så producerar du 
obemannat på ett kostnadseffektivt sätt. 

Sverigepremiär av Haas UMC 1000 - lättanvänd 5-axlig 
bearbetningsmaskin där stora detaljer inte är något problem.

 


