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Smart technologies driving tomorrow’s production



Den 16-21 september 2019 äger årets 
upplaga av EMO rum i tyska Hannover.
Besök mässan för att snappa upp de rådande 
trenderna och nya möjligheter till produkt-
effektiviseringar. 

Vi på Stenbergs finns självklart på plats 
varje dag så slå oss en signal och bestäm 
träff, innan du åker eller när du är på 
plats! Du hittar oss i montrarna hos våra 
agenturer. I den här foldern visar vi de 
senaste nyheterna från våra leverantörer. 



DU HITTAR OSS 
VARJE DAG PÅ EMO

Marek Janukiewicz
Säljare Syd
+46(0)730-39 97 55

Jimmy Jensen
Säljare Öst
+46(0)730-39 97 46

Tord Lövgren
Säljare Väst
+46(0)706-01 20 18

Gert Carlsson
Säljare Mittväst
+46(0)730-20 05 33

Fredrik Claesson
Säljare Väst & Excetek
+46(0)730-39 90 67

Thomas Åkermark
Key account manager
+46(0)730-39 94 47

Gunnar Strömmer
Säljare Norr
+46(0)730-82 19 66

Rickard Josefsson
Produktchef
+46(0)36-30 44 58

Mathias Holmqvist 
Produktchef
+46(0)36-30 44 18

Pierre Huss 
Försäljningschef
+46(0)730-39 97 57

Mathias Zingmark
Produktchef
+46(0)36-30 44 31



Svarvar
GENOS L2000-e
GENOS L3000-e
2SP-2500H  
LB3000 EXII 
LU7000 EX 
V760EX

Fleroperationsmaskiner
MA-600HII 
MB-5000HII 
MB-46VA/B
MB-66VA/B  

5-axliga fleroperationsmaskiner
M460V-5AX 
MU-5000V  
MU-6300V 
MU-8000V

Flerfunktionssvarvar 
MULTUS U3000 
MULTUS U4000 
MULTUS B250II

Laser EX
MU-6300V Laser EX 

Portalmaskiner
MCR-S

Slipmaskin 
GI-20NII
GP/GA26W

Automation
STANDROID
ARMROID

Företaget grundades 1898 och är idag en av världens 
ledande maskintillverkare. Okuma tillverkar numeriskt 
styrda svarvar, fleroperationsmaskiner, portalmaskiner och 
slipmaskiner. Okumas samarbete med Stenbergs startade 
1974 och har hittills resulterat i ca 2000 installationer.

Maskiner i montern



Nyckeln till helautomatisk tillverkning
Komplex fabriksautomation är beroende av modern 
robotteknik. Men automatisering får betydelse också 
för små och medelstora företag. Okuma erbjuder effek-
tiva automatiseringslösningar för olika behov. Vid årets 
EMO Hannover kommer två nya automationstekniker 
att presenteras. De är överlägsna konventionella robotar 
på många sätt. ARMROID är en robotarm integrerad i 
maskinen. Detta öppnar helt nya möjligheter för bear-
betningsprocessen och gör automatisering tillgänglig för 
små företag. Den andra lösningen är STANDROID som 
erbjuder en robotarm integrerad i sin egen separata cell. 
Cellen kan anslutas till en maskin och eftermontering är 
möjlig. Med dessa lösningar gör Okuma automatisering 
tillgänglig för företag i olika storlekar.



Förenklad anslutning med Connect Plan
Okuma-programvaran Connect Plan erbjuder 
värdefulla realtidsuppdateringar av alla maskiner i 
tillverkningsprocessen oavsett var de är placerade. Denna 
realtidsinformation kan användas för att analysera och 
optimera användningen av hela anläggningen. Till och 
med maskinverktyg från tredjepartsleverantörer kan 
integreras i detta system. För spårbarhet kopplar Connect 
Plan varje individuell enhet till tillverkningsdata och 
mätresultat för varje maskin som är involverad. Om 
problem uppstår kan de enkelt identifieras och lösas så att 
produktionen kan fortsätta med högre kvalitet och mer 
säkerhet än tidigare. Processdata kan också användas för 
att planera och förutsäga underhållsintervall. I EMO-
montern kommer Okuma att ansluta alla maskinverktyg 
via Connect Plan, så att besökare kan uppleva potentialen 
med datadriven anläggningsoptimering. 

Okuma Smart Factory, kunskapen utvecklas
Med att den tredje IoT-baserad ”Dream Site” fabriken 
öppnar utökar Okuma sin Smart Factory-kunskap. 
Okuma-konceptet för IoT bygger på den senaste tekniska 
utvecklingen och kombinerar big data, artificiell 
intelligens och intelligenta produktionsprocesser. 
Detta gäller för Smart Factory-teknologier och 
automatiseringslösningar. Okuma presenterar alla dessa 
nya utvecklingar vid årets EMO i Hannover.



Intelligent styrsystem möjliggör digitalisering
Hörnstenen av digitaliseringen är Okuma intelligent 
control, som Okuma utvecklar och tillverkar själva som 
branschens enda kompletta leverantör. Den avancerade 
OSP-P300A är perfekt skräddarsydd efter CNC-
maskinerna och en delad databas säkerställer en ökning i 
effektivitet. Data som matas in i ett område av styrsystemet 
kan delas automatiskt. Detta gör det möjligt för användare 
att undvika onödiga inmatningar och att ställtider 
förkortas. Tack vare styrsystemets öppna Windows-
arkitektur kan alla Okuma-maskiner enkelt integreras i 
befintliga tillverkningsmiljöer.

Stora valmöjligheter för form- och verktygsindustrin
Förutom portalmaskiner erbjuder Okuma ett stort urval 
av maskiner av stort värde för form- och verktygsin-
dustrin. Vid årets EMO i Hannover kommer Okuma 
också att visa prisvärda 5-axliga som GENOS M460V-
5AX och vår nyutvecklade minsta maskin med vertikal 
bearbetning, GENOS M660-V-E. En annan höjdpunkt 
är en MB-46VAE utrustad med STANDROID, den 
senaste lösningen för automatisering. STANDROID är 
en robotarm installerad i en cell. Detta möjliggör enkel 
installation och integration i produktionsmiljön vilket 
gör automatisering tillgänglig för små och medelstora 
företag där konventionell teknik skulle vara för dyr och 
alltför komplex. Besökare kommer också att hitta Okumas 
berömda högteknologiska multitaskingsmaskiner i sorti-
mentet MULTUS U och LASER EX.



Vertikala fleroperationsmaskiner
NSV106AS 
NXV560T
DCV2012A

5-axliga fleroperationsmaskiner
NFX400A

Horisontella fleroperationsmaskiner
NH500A-6PC

Precision, effektivitet och innovation. Med de värdeorden 
har YCM blivit en av Taiwans största maskintillverkare. 
Man förfogar över ett hela 158 400 kvadratmeter stort 
område där man hittar hela verksamheten hos YCM. Man 
tillhör det fåtalet maskinbyggare i världen som tillverkar 
kritiska delar av maskinen i egen regi för att säkra och ha 
kontroll över kvalitén. Detta innefattar bl.a. gjutning av 
maskindelar och fundament i eget gjuteri, bearbetning 
av desamma, tillverkning av spindlar i fullt tempererade 
lokaler m.m. Man har under senare år genomgått en 
kraftig expansion och färdigställde 2009 ytterligare en 
hall för montering av maskinerna.

YCM kommer i år fokusera på smarta tillverknings-
lösningar för olika branscher. Vertikala, horisontella, 
5-axliga fleroperationsmaskiner och mycket mer.

Maskiner i montern



YCM introducerade också den nya “i-Direct” intelligenta 
IIOT-plattformen. “i-Direct” IIOT-plattformen fungerar 
som ett intelligent produktionshanteringssystem som 
länkar ihop all utrustning i anläggningen för datainsam-
ling och analys, vilket tillåter användning av visualiser-
ingsbaserad fjärrövervakning, kontrollering och dialog. 
Systemet samlar in information för realtidsoperationer 
och förvärvar data som exempelvis utrustningsutnyt-
tjande och total utrustningseffektivitet (OEE); Detta gör 
det möjligt att övervaka och hantera hela anläggningar, 
direktkontroll av produktionsstatus, snabbt identifiera och 
eliminera flaskhalsar i produktionsprocessen och optim-
era produktionen för maximal effektivitet.

Hall 27
Stand D25



SORALUCE är inspirerat av innovation. Med erfarenhet 
baserad på 55 års historia är SORALUCE världsledande 
inom fräsning, borrning och svarvningsteknik.

SORALUCEs framgång är baserad på utmärkt kvalitet, 
sin egen banbrytande och differentierade teknik och 
en markant internationell karaktär. Ett varumärke som 
kännetecknas av sin stora pålitlighet och höga prestanda, 
utvecklar SORALUCE innovativa lösningar med tekniska 
framsteg för sina kunder. SORALUCE svarar på de mest 
krävande bearbetningsutmaningarna med effektivitet och 
höga produktivitetsnivåer.

SORALUCE kommer att visa sitt kundfokuserade 
tankesätt och samtidigt visa upp den mest 
attraktiva, kompletta och ledande portföljen av 
bearbetningslösningar under EMO 2019, #MadeForYOU.

Med den största montern i mitten av fräspaviljongen 
kommer SORALUCE att visa upp de senaste maskinerna, 
teknologierna och produktionslösningarna för våra 
kunder.

Maskiner i montern
PMG 14000 Portal gantry milling machine
TR-M 35  Bed type multitasking machine
FP 8000   Floor type milling boring machine

San Sebastian Night 18/9
Onsdagen den 18 september bjuder SORALUCE in till 
ett avslappnat mingel med en gastronomisk upplevelse 
från Baskien. OBS föranmälan krävs, senast 6 sept.



IBARMIA är ett familjeägt verktygsföretag som 
tillhandahåller specifika lösningar med högt mervärde. 
I över 60 år har IBARMIA utvecklat sitt kundspecifika 
arbetssätt och fortsätter att sträva mot nya unika 
lösningar.

Hos IBARMIA strävar vi efter att förnya och anpassa våra 
produkter för att marknadsföra dem på stora marknader 
med hög konsumtion (EU, USA, Kina, Indien ...). Detta 
är en del av en ambitiös strategisk plan som minskar risker 
och förbättrar produktiviteten.

IBARMIA, industriell kunskap och engagemang med 
kunder, människor och miljö i fokus.

IBARMIA
HALL 13
MONTER B56



GURUTZPEs maskiner är konstruerade och byggda 
för att möta de mest krävande bearbetningsbehoven. 
De utmärker sig med sin robusthet, precision och 
tillförlitlighet.

Utöver ett standardsortiment av svarvar har 
GURUTZPE utvecklat specifika lösningar för olika 
branschsektorers behov med fokus på komplexa och tunga 
komponenter

GURUTZPE 
HALL 26 
MONTER D14



EXCETEK 
MONTER D92 
HALL 13

Excetek tillverkar trådgnistar i flera olika storlekar och är 
ett delägt bolag av befintliga leverantören YCM, som är 
en av Taiwans största maskintillverkare. Excetek erbjuder 
trådgnistar i olika specifikationer och har maskiner med 
rörelseområde från X350 Y250, Z220 till X1200, Y1000, 
Z1000. Trådgnistmaskinerna har hög precision och 
säker trådträdning som gör att maskinerna står sig bra i 
förhållande till andra fabrikat. 



Hitta våra leverantörer  
Hall 27

MONTER D92, HALL 13MONTER B56, HALL 13MONTER B38, HALL 13

MONTER D25, HALL 27MONTER D26, HALL 27

Hall 13



MONTER D14, HALL 26

Hall 26

Mässområdet




