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Vårt vackra avlånga land
Med all respekt för avstånd – Sverige är ett långt
land. I september besökte vi Euro Expo i Sundsvall,
och i november beger vi oss ännu längre norrut, till
motsvarande mässa i Luleå. Det är spännande att
få knyta nya kontakter i de regioner där våra stora
skogs- och metallindustrier finns.
I Sundsvall träffade vi också många små intressanta
företag. Till exempel Holmen Bjuråker som driver
upp gran- och tallplantor. Detta företag sår de frön
som så småningom kan bli till pappersrullar med
en vikt på över ett ton styck. Våra RFID-system
ger möjligheten att hålla koll på såväl plantor som
pappersrullar.

Snart packar vi vår nya demoväska och beger oss till
Luleå. Det råder stor aktivitet runt kuststäderna i norr,
och vi ser fram emot att få besöka er där. Ses vi på
Euro Expo i Luleå 23-24 november?

Arne Pettersson
Sälj- och affärsansvarig
spelare i Team Balluff Sverige

Det finns definitivt ett intresse för våra produkter i
Sundsvallsregionen, och vår lagspelare Lauri Pesonen
har många intressanta kundbesök inbokade framöver.
På mässorna träffar vi även många
av våra befintliga kunder och samarbetspartners. Redan före sommaren
inledde vi ett samarbete med Standard
Solutions Group (SSG). Nu vet vi att
även Scania har anslutit sig, och det
känns lite kul att vi var före dem. SSG
är en databas som ska underlätta för
dig som kund. I deras system har alla
produkter entydiga artikelbeskrivningar.
När vi väl gjort jobbet är det bara för
dig att filtrera och sortera. Ett givande
samarbete för alla våra kunder.
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Ger livsviktig
information
När CellaVision analyserar blodprover,
håller Balluffs sensor koll på motorrörelsernas hemmaläge inne i maskinen.
– Vi har jobbat ihop ganska länge, och
det har fungerat bra, säger inköpare
Håkan Jakobsson.
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag. De utvecklar och säljer ledande system för
rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för
snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, till exempel
vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
Balluffs sensorer håller reda på motorrörelsernas
hemmalägen, det vill säga utgångspositionen på
hård-varan i CellaVisions analysinstrument.
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– De har visat sig fungera väldigt bra, säger Håkan.
Balluffs sensor är en pålitlig produkt. I våra instrument
samverkar hårdvara, mjukvara och finmekanik, vilket
kräver kunskap, precision och komponenter av hög
kvalitet.
CellaVisions produkter säkrar och stödjer effektiva
arbetsflöden och kompetensutveckling inom och
mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Trygga leveranser
AVT har automation i fokus. Med Latour i ryggen har företaget expanderat kraftigt
- det senaste året har de fördubblat antalet anställda. Då är det bra att ha koll på var
allt befinner sig, och det hjälper Balluffs givare till med.
– Givarna är känselspröten i processerna, säger
Martin Book som är VD på AVT industriteknik.
När ett material kommer till en station känner givaren
av positionen med extremt stor noggrannhet och
skickar signal när det befinner sig i rätt läge.
I AVT:s lokaler i Alingsås och Göteborg sker konstruktion och utveckling, tillverkning, montage och
igångkörning av industriautomation. Företaget riktar
sig bland annat till verkstads- bil-, och livsmedelsindustrin i Sverige och internationellt.
Samarbetet med Balluff har pågått i många år.
– Balluff levererar. Vi har lång erfarenhet av att det
fungerar och vi får leveranserna i tid.
En nog så viktig detalj för ett företag som är ett
av Sveriges snabbast växande inom området automation. Då finns det mycket annat att tänka på.
Bemanning till exempel.

– Vi har mer än fördubblat antalet anställda under året
och fortsätter att rekrytera. Vi söker allt från automationsingenjörer till projektledare som har erfarenhet av
industriautomation.

David Svensson, Projektledare och Martin Book, VD/CEO
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 Easy Fair Automation

Produktnyheter

13-14 april, Malmö

 Nordenmöte Balluff
15 juni, Göteborg

Spara tid och pengar
med IO-Link
IO-Link produkter, RFID och Ventilterminals modul

 Euro Expo
1-2 september, Sundsvall

 Euro Expo
23-24 november, Luleå

RFID

• LF 125 kHz och HF 13.56MHz
• Vanlig 3-tråds sensorkabel
• Temp områden -40 ..+ 210°C

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

Ventilterminals modul
• 25–pol D-sub
• Överföring 38.4 kbaud
• 24 eller 16 utgångar

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