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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.

Utställare: Sjöborgs Maskin, 3nine, Absolent, Accustrip, AME, Blum-Novotest, Edeco Tool, Edge Technology, Euromaskin, Evomatic, Fastems, 
Fuchs, Fructus Data, Fröjd Automation, GJS Verktyg, Gothia maskin, Hainbuch, Heidenhain, Hexagon, IEMCA, InLead Automation, MARAB, 
Mercatus, Ovako, PMA, PV Systems, Schunk, Seco Tool, SMW Autoblok och Tebis.

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

Utställare: AME (Mastercam), Chuckcenter, Cobotech, GF System 3R, Gühring Group, Renishaw, Sandvik Coromant, Schunk och Svenska 
Elektrod.

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 kombineras med FlexLoader™ Vision, som ger roboten ögon och 
öppnar helt nya möjligheter till flexibel automation. Tack vare hög kompetens och erfarenheter från över 1000 installationer har ABB blivit 
världsledande på att betjäna verktygs maskiner med hjälp av robot.

Utställare: B&R, Festo, OEM Automatic, Photoneo, Schunk, Troax och VisioNerf.
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INSPIRERANDE SAMARBETE FÖR STÄRKT BRANSCHKOMPETENS! För nionde gången 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 inspirationskväll är kostnadsfria.

Inspirationskväll 
Elmia lobby Nord



För nionde året kommer Metal Inspiration Days samla branschen i Jönköping. 

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. 

Besöker du Metal Inspiration Days i Jönköping kan vi utlova flera tips och verktyg 
för att utveckla ditt företag. Metal Inspiration Days erbjuder många intressanta 
utställare och ett fullspäckat program.  Under två dagar bjuder vi på inspirerande 
föreläsningar och demonstrationer samt att våra utställare visar de senaste 
nyheterna. Tillsammans för svensk industri!

Vi ses 30 november och 1 december i Jönköping.

Välkommen att besöka oss på Metal Inspiration Days 2022. 
Ett unikt samarbete mellan några av branschens tyngsta aktörer.

www.metalinspirationdays.se
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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 30 NOV ! 1 DEC

KOMPETENS ÄR VÅR DRIVKRAFT ! 
LÅT DEN BLI ER!  
På Stenbergs presenterar vi ett brett 
utbud av produktionsutrustning, 
utbildningar och tjänster med syfte att 
både höja er kompetens och lönsamhet.

Från maskiner och verktygsval till en 
trygg eftermarknad. Helheten är vår 
styrka!  
Träffa oss och våra medutställare för 
givande samtal kring er utveckling av 
produktion och personal. 

PROGRAM STENBERGS PROGRAM ABB

ÖKA PRODUKTIVITETEN MED 
FLEXIBEL AUTOMATION OCH 
DIGITALA LÖSNINGAR. 
Hos oss på ABB får ni en unik 
fabriksvandring där vi visar allt från 
maskinbetjäning med 3D-sensorer, 
kollaborativa robotar till allt  
däremellan som hör till en modern 
robotcell. 
 
ABB Robotics inviger även vårt nya 
Training Center Jönköping.

PROGRAM EDSTRÖMS

DIN HELHETSLEVERANTÖR FÖR 
INDUSTRIN. 
Vi vill visa och inspirera er till allt 
från maskiner, automation, 3D print i 
metall, verktyg, service och effektiva 
optimeringsverktyg. Allt från en och 
samma leverantör. 

Välkommen till oss så visar vi våra 
lösningar och smarta system som 
effektiviserar och förenklar er vardag 
och produktion. 
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Insläpp och mingel startar kl 17.00

ANMÄLAN  
Du anmäler vilken dag/dagar du kommer, till vilken arrangör, var du vill äta lunch samt om du deltar på  
inspirationskvällen på ett och samma ställe: www.metalinspirationdays.se

Alla arrangemang är kostnadsfria. Sista dag för anmälan är fredag 25 november. 
Antalet platser till kvällen är begränsat. Anmälan är bindande. 
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HASSE BRONTÉN - Polisen som blev komiker och slog 

igenom stort med sin glada och rättframma stil som passar 

in i alla tillfällen.  Med nästan 20 år som aktiv komiker har ni 

kunnat se han både på de stora scenerna men även på TV i 

Parlamentet, Time Out och senast i filmen Snälla Kriminella. 

Hasse är även aktuell med podden Snutsnack.

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 repertoar kommer de sätta guldkant på MIDs 

inspirationskväll.

MIDDAG är en viktig del av vår inspirationskväll. Njut av 

lokalproducerad mat av högsta kvalité.

ELMIA LOBBY NORD  är lokalen för kvällen. En perfekt plats 

att samla branschen för en trevlig inspirationskväll och avslut-

ning på första dagen för Metal Inspiration Days. 

INSPIRATIONSKVÄLL 30 NOVEMBER


