INVITATION
ROBOT-STUDIETUR
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 14.00-20.00

Tag med til Fyn og få indsigt i robotter
Robotter betyder ikke afvikling men udvikling i industrien. Øget
brug af robotter er en af vejene til, at vi fremover kan have en
effektiv og konkurrencedygtig produktion. Robotter kan bruges
til mange ting, og blandt de oplagte funktioner er lagerstyring og
det interne flow i virksomheden af materialer, komponenter og
færdige produkter.
For at vi kan blive lidt klogere på mulighederne, inviterer Næstved
Erhverv og Slagelse Erhvervscenter til en studietur til Fyn, der
det seneste årti har udviklet et af Europas stærkeste miljøer
inden for robotteknologi. Vi gennemførte også en robot-studietur til Fyn sidste år, hvor vi fik en bred introduktion til robotter.
Denne gang stiller vi skarpt på ét tema: Robotter til produktionsflow og lagerstyring.
I Odense besøger vi innovationshallen for robotteknologi på
Teknologisk Institut. De vil vise et par eksempler på anvendelse af
robotter til produktionsflow og lagerstyring. Herefter tager vi til
Langeskov for at besøge virksomheden Ib Andresen Industri, der
leverer komponenter i stål til andre firmaer. Vi får en rundvisning
i virksomhedens produktion og et indblik i deres brug af robotter.
Turen henvender sig til industrivirksomheder. Vi har arrangeret
fælles transport i bus, og deltagelse i studieturen er gratis.
Undervejs i programmet er arrangørerne vært for en sandwich
og en forfriskning.
Vi ser frem til at byde velkommen til nogle spændende timer.

DATO
Torsdag den 21. marts 2019
Kl. 14.00-20.00

PRIS
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest den 15. marts 2019
www.naestvederhverv.dk/events/robot

SPØRGSMÅL
Peter Fjerring, Næstved Erhverv
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk
Michael Nielsen, Slagelse Erhvervscenter
på 30 73 75 60 eller
michael@slagelseerhvervscenter.dk

PROGRAM
14.00
Afgang fra: Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.
Gratis parkering – bemærk at visse p-pladser foran rådhuset har en tidsbegrænsning.
Bussen afgår kl. 14.00 sharp – kom gerne 10 minutter inden afgang.

14.40
Opsamling i Slagelse. Mødested: Bilka, Idagårdsvej 1, 4200 Slagelse.

15.30
Ankomst til: Teknologisk Institut, Forskerparken 10F, 5230 Odense M.

15.30-16.45
Besøg hos Teknologisk Institut. Rundvisning i innovationshallen for robotteknologi med
præsentation af eksempler på anvendelse af robotter til produktionsflow og lagerstyring.

16.45-17.00
Transport til virksomheden Ib Andresen Industri, Industrivej 12, 5550 Langeskov.

17.00-18.30
Virksomhedsbesøg hos Ib Andresen Industri. Kort introduktion til virksomheden og rundvisning i produktionen med demonstration af deres robot-løsninger. Der serveres afslutningsvis en sandwich og en forfriskning.

18.30
Afgang fra Ib Andresen Industri.

19.20
Ankomst til Slagelse.

20.00
Ankomst til Næstved.

