NYHETSBLAD

GIVAREN
FEBRUARI 2011

Nya kontorslokaler
FÖR Balluff I Göteborg
SIDAN 2

BalluffS system hos
Atlas Copco och Brose
SIDAN 3

PRODUKTNYHETER
SIDAN 4

NYHETSBLAD • FEBRUARI 2011
2010

Nya lokaler ger nya möjligheter

Boss och sommaren

Åter tillbaka efter en skön och avkopplande semester!

Våra 4 huvud områden:

Balluff´s BOSS, vår fyrbente vän har haft en skön

Rött:

Object Detection,

sommar med en hel del spring på ängar och i skogar.

Blått:

Linear Position Sensing,

Att sommaren har varit bra för BOSS har matte

Grönt: Industrial Identification

Malena, vår ekonomichef berättat och vi hoppas/tror

Gult:

Networking and Connectivity.

att ni där ute; våra kunder också har haft en bra sommar och semester.
Inom dessa 4 huvudgrupper kommer vi att presentera
– Välkomna
till
Gamlestadens
fabriker!
BOSS är en blandning av 4 raser; Golden, labraen del nya produkter som vi kommer att berätta om i
Från vänster: Jan Höglund, Sami Skog, Mona Hillman och Arne Pettersson.
dor, gråhund
ochEriksson
schäfer .med
BOSS
har en viktig Boss.
roll på
detta nyhetsblad.
Sittande:
Malena
kontorshunden
kontoret i Göteborg och det är att se till att trivsel fakDetta Septemberblad är vår 2:a utgåva och vår förtornkan
är hög.
Vi glädje
håller på
och se
över
om BOSS
kan ta
Nu
vi med
ta emot
våra
kunder
i rymliga
överlättillgängliga
en del sysslor
på kontoret…skämt
och
lokaler.
Strax intill E20, åsido…
E45 och E6 i
BOSS
gör
sitt
och
är
vår
trivsel
spridare!
Göteborg hittar du oss i anrika Gamlestadens fabriker.
Vi på är
Balluff
ser med tillförsikt
fram
en ny
Adressen
Gamlestadsvägen
2, hus
B19.emot
Lokalerna
spännande
höst med
utmaningar/möjligheter
ger
oss möjlighet
att tanya
emot
dig som kund och attoch

hoppning
är ge våra
kunder
regelbundna
nyheter
Vi
har nu kommit
en bit
in på 2011.
Team Balluff
är om
produkter
och annat med
från Balluff!
på
väg att förstärkas
en innesäljare för att kunna
Jag
och
vi
önskar
er
en
trevlig
läsning
och vi - Balluff
ge befintliga kunder en bättre
service.
Rekryteringsteamet serhar
fram
emotdragit
att fåigång.
vara erVipartner/leverantör
processen
precis
kommer dessinom att
Industri
Automation,
passa nuviapåtidningar
att testa
utom
satsaoch
aktivt
på marknadsföring

visa
uppförhoppning
våra produkter.
Efterhand
även med
årets nya
nyheter.
har en
att som
bolag växa
pro-

och
för att
ytterligare
marknadsandelar. Då
våramässor
produkter
ochtavårt
kunnande!
ger vi fler kunder möjlighet att komma i kontakt med
vårt breda utbud av produkter inom automation och
hydraulik.
Arne Pettersson ”en i laget”

dukter och via befintliga och nya kunder. Hoppas också
Det
är glädjande
att summeramässan
året 2010.
Detkommer
blev ett i
mycket
på Scanautomatic
som
bra
år
för
många
av
våra
kunder.
I
det
här
numret
av
vecka 42 den 13 -16 Oktober.
Givaren
berättar två av dem
Vi ses förhoppningsvis
där! om sitt samarbete med
Balluff. De verkar båda inom branscher som är på väg
Liksom BOSS är en blandning av 4 raser, så har
uppåt; bil- och gruvbranschen. Också Balluff gjorde
Balluff 4 stycken huvud produkt grupper som är basen
ett bra år och vi ser resultatet av att kunna erbjuda ett
och plattformen i vårat produkt utbud.
brett produktsortiment. Det gångna året blev för oss
ett år av revansch och återtagen mark.

Sälj och Affärsansv.
Arne Pettersson
Balluff Sverige
Sälj- och affärsansvarig
spelare i Team Balluff Sverige
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Robusta
givare i gruvmiljö
Nya produkter
och helt nya möjligheter!
Atlas
Copcosnya
borrmaskiner
arbetar i extremaför
miljöer.
Fukt, smuts och vibrationer
Balluff’s
produktprogram
automationssidan
utgör vardagen i gruvorna. Samtidigt är kraven på precision stora.

Nu har vi tagit fram ett systemlösningskoncept som ska supportera
hela
automationssidan.
När
Atlas
Copcos produktionsborriggar borrar sig in i
berget hjälper Balluff till att ge information om läget på
borrmaskinen.
– Vi använder givare från Balluff för att med god
precision mäta hur djupt vi borrar, säger Jan Knutsson
som är konstruktionsansvarig på Atlas Copco.
I riggen sitter Balluffs magnetostriktiva givare. För
att de ska fungera under de gruvliga förhållandena,
har givaren modifierats efter Atlas Copcos önskemål.
– Vinya
harkabel
ett gott
samarbete
flera
år gett
Med
familjen
BCC där
harviviunder
nu via
M12,
M8
feedback och Balluff har kunnat ge oss en anpassad
och ventilhus k-don möjlighet att koppla ihop sensostandardprodukt, säger Jan Knutsson.
rer, givare med styrsystemet . PUR eller PVC ,k-don till
k-don eller k-don till öppen sida , valbar längd och färg
Örjan Säker arbetar med konstruktionen av borriggar
som borrar stora och långa hål, ibland upp till 6 m i
Med den nya, platsbesparande split boxen för M8
diameter. Förutom de magnetostriktiva givarna finns
givare
från
IO-Link
interface,
kan byggare
här
även
enBalluff
analogmed
induktiv
givare
från Balluff,
som
nu sparanär
tid borrsträngen
och pengar vid
installation,
används
skall
förlängas.underhåll och
drift
av maskineräroch
utrustningar.
DenSäker.
nya split
box
– Gängningen
kritisk,
säger Örjan
Givaren
familjen
Balluff ger
typiska IO-Link
är
väldigtfrån
noggrann
medmånga
ett mätområde
på 1,5fördelar
milliäven
för
M8
givare
som
inte
är
IO-Link
anpassade
meter. Värdena skalas om och visas på en ljusstapel
så
operatören
lätt kan
se. Man får inte
tappa enoch
ochattförenklar
vanlig
kabeldragning
i maskiner
borrsträng
påDen
200nya
meter.
utrustningar.
M8 split boxen finns med 4 eller

Med en slimmad robust IO-Link master hub för
Profibus 224x37x32mm IP67 med LED indikering
som ger möjlighet att spara plats. IO-Link master finns
i kombination med två eller fyra IO-Link terminaler och
i kombination med IO-Link hubar som ger en möjlighet
att ansluta 76 sensorer.
– Det är positivt att kunna utnyttja Balluffs kunskap
Med
breda att
Power
Supply
utbudet
24V DC
för
att nya
få givarna
fungera
bra i vår
miljö, av
säger
Jan
Knutsson,
hårdvaruchef
påmatning,
Autamotionsmodeller
med 1-fas
och 3-fas
effekt från 18
avdelningen inom Atlas Copcos division Rocktec.
W (0.75A) till 960 W (40A) . För DIN montage och IP20
Här tillsammans med Örjan Säker, utvecklingsmed allapå
typsamma
godkännanden
ingenjör
avdelning.ex. CE, UL/cUL och TÜV.

8 anslutningar och 3- eller 4-pin konfigurering.

Ett bra samarbete
Brose tycker att samarbetet med Balluff
fungerar Högtrycks
bra.
givare
– När vi ringer får vi alltid hjälp med
en gång, säger Andreas Åberg som
arbetar med underhåll på Brose Sweden
i Torslanda.
Rätt sak på rätt plats. Det är givarnas uppgift på linan
hos Brose. De handhar positioneringen i paletterna
och ser till att cylindrar hamnar i rätt läge.
– Balluffs givare håller bra kvalitet, säger Andreas
Åberg. När vi behöver ersättningsgivare byter vi ut dem
mot Balluffs grejer. Vi har ett par olika leverantörer av
givare och försöker hålla antalet nere.
Brose har precis beslutat att också testa en av
Balluffs kameror. Varje produktdetalj har information

Beröringsfri kraftöverföring

– Balluff är bra på att ta fram det vi behöver,
säger Andreas Åberg på Brose (th) i samspråk
med Jan Höglund från Balluff.
i form av streck- eller 2D-kod (så kallad Matrixkod)
och kameran ska verifiera de hamnar i rätt modul.
– De vi har fungerar inte helt, så vi tänker testa om
de här fungerar bättre, säger Andreas. Vi har ett bra
samarbete med Balluff, det är aldrig några problem. De
kommer gärna ut och hjälper oss att få till bra lösningar.
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Balluff
Balluffproduktnyheter
deltar på

Händelser/
Mässor
Händelser/

Scanautomatic mässan,
monter C17:39

RFID i kombination med IO-link
En smäcker lösning med vanlig tretrådskabel. Installationen ger korta
kabeldragningar och använder öppna frekvenser. Systemen arbetar inom
frekvensbanden
MHz och 125kHz,
dynamiskt
och statiskt med
Balluff AB deltar 13.56
på Scanautomatic
mässan
och presenterar
både läs- och skrivfunktion. Åratal av utveckling hos Balluff har visat att
lösningar som sätts samman av följande huvudgrupper;
kombinationen är ett lyckat koncept. Den ger dig en funktionell, enkel
och snygg lösning.
Object Detection
Inductive, Capacitive, Magnetic Field, Photoelectric
and Mechanical sensors

Linear Position Sensing
Inductive Distance, Magneto-inductiv Position, Photoelectric
Distance Sensors. Micropulse Transducers, Magnetic
Tape-Displacement and Angle measurement Systems.
Micro- och Industrial
linjärpulsgivare
med profibusmoduler
Identification
Smäckra ochIndustrial
kostnadseffektiva
installationslösningar.
BNI-modul
RFID (LF, HF
and UHF), Vision Vår
Sensors
i robust metallhus är designad för tuff industriell miljö och för att klara
kraftiga påfrestningar. Modulen har fyra oberoende ingångar för micropulsgivare BTL
med P110-, P111eller M1pulsinterface. Med maximal
Networking
and Connectivity
slaglängd påNetworking
7500 mm. Fyra
ytterliggare
konfigureras
som
modules
IP67 foringångar
Profibus,kan
Profinet,
Devicenet,
Ethernet
IP and Ethernet
Remote-Systems,
åtta digitala eller
fyra analoga
ingångarTCP/IP,
med stora
möjligheter att få en
Connectivity, Industrial Power Supplies.
anpassad lösning.
För att stärka system lösnings-konceptet presenterar vi nyheter inom
Industrial Indentification, Networking and Connectivity.
Till gruppen Industrial Identification har Balluff utvecklat ett RFID UHF
system som gör RFID serien komplett. Detta betyder vi kan tillgodogöra
en lösning från varumottagning (in) genom produktionen och till varuleverans (ut).
I gruppen Networking and Connectivity är det bland annat en
MiniMaster modul med I/O-Link interface som är Gamlestaden
tillämplig till installation
på robot arm och liknade platser,
där det finns lite plats och där det
Gamlestadstorget
S

krävs en låg vikt, eventuellt på en robotarm.
Vi presenterar också ett
S
komplett Connectivity system, sensor- och ventilkablar, (M12,M8 och

mässor 2011
✔

✔

✔

Automation
Malmömässan
 Easy
Fair2009
Automation
1-2
April
Malmö
13-14 april, Malmö
———————————
Hannover
 Nordenmötemässan
Balluff
15
juni,
Göteborg
20-24 April 2009
Hannover Tyskland
 Euro Expo
———————————
1-2 september, Sundsvall
Norden möte Balluff
 Euro Expo
1-2
Juli 2009 Göteborg
23-24 november, Luleå
———————————
Scanautomatic 2009
13-16 Oktober 2009
Älvsjö/Stockholm

Kontakta oss
oss
Kontakta
Frågor eller mer information:
Frågor eller mer information:
Balluff AB
Balluff AB
Industrivägen 2
Gamlestadsvägen 2 , hus B19
433 61 Sävedalen, Sweden
415 02 Göteborg, Sweden
Tel: + 46 (0)31 340 86 30
Tel: +46 (0)31 340 86 30
Fax +46 (0)31 340 94 31
Fax +46 (0)31 340 94 31
info@balluff.se
info@balluff.se
www.balluff.se
www.balluff.se
—————————————————

S

Möt oss i C hallen monter C17:39 och få en presentation av vårt
utbud gällandeE6system lösningar med våra
4 grupper, Object Detection,
S
E20

Bagaregården

Linear Position Sensing, Industrial Identification och Networking and
Connectivity.
E45

Olskroken

S

Balluff GmbH
Balluff GmbH
Sensors Worldwide
Sensors Worldwide
Schurwaldstrasse 9
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Germany
Phone +49 71 58 173-0
Phone +49 71 58 173-0
Fax +49 71 58 50 10
Fax +49 71 58 50 10
E-mail: balluff@balluff.de
E-mail: balluff@balluff.de
www.balluff.de
www.balluff.de

S

Redbergsplatsen
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DESIGNIA

ventil kontaktdon ).

. ml-designia.se
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