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Kyocera Unimerco Tooling AB | Sagaholmsvägen 9 | S-553 02 Jönköping

Program
KYOTECH 2020

 Tid Aktivitet Tema

 9:30 Frukost 

 10:00 Kyocera intro/välkommen 

 10:15 Föredrag Bromi Svarvning med LFV-teknik för effektiv spånkontroll

 10:45 Demokörning svarv 

 11:30 Mingel/utställning 

 12:00 Lunch 

 13:00 Kyocera SGS Advanced Productivity Solutions - Innovative Tools for: 

   Steels, Stainless Steels, Titanium, Nickle Alloys and Aluminum

 13:30 Haimer Modern och processtillförlitlig verktygshantering

 13:45 Hainbuch Uppspänning med korta ställtider

 14:00 Renishaw Mätprober och mjukvara för styrning och kontroll av tillverkningsprocessen

 14:15 Kaffe 

 14:45 Föredrag Kuka Flexibel, automatiserad efterbearbetning

 15:00 Föredrag AME CAM styr rätt maskin för rätt process

 15:30 Föredrag Kyocera Effektiva verktygsval för störningsfri fräsning

 15:45 Demokörning fräs och robot 

 16:45 Avslutning 

 17:00 Mingel/utställning 

 17:30 Middag

Kyotech förmedlar kunskap och erfarenhet som hjälper företag inom tillverkningsindustrin att öka lönsamheten genom bra val. 
Det handlar om kunskap om processer, maskiner och verktyg, såväl teori som praktik genom föreläsningar och demonstrationer. 
Vi erbjuder också en plattform för nätverkande som bland annat kan öka era möjligheter att hitta framtida samarbetspartners för 
framgångsrik produktion.

Kyotech arrangeras av Kyocera Unimerco Tooling AB i samarbete med AME, Bromigruppen, Haimer, Hainbuch, Kuka och Renishaw.

Tagga inlägg

och bilder

i sociala medier

#kyotech

ANMÄLAN
Deltagande på Kyotech är kostnadsfritt.  
Fika och lunch ingår, likaså middag och underhållning på kvällen.

Din anmälan behöver vi senast 21 januari.  
Avanmälan kan göras fram t o m 28 januari 2020.

Ytterligare information och anmälan görs via www.kyocera-unimerco.se var 
informationen uppdateras löpande. Reservation för ev fel eller ändringar.

Frågor besvaras av: 
Jonas Ekström, tel: 070-954 46 15 • E-post: jns@kyocera-unimerco.com
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KYOCERA UNIMERCO är en innovativ producent och 
helhetsleverantör av pålitliga kvalitetsverktyg för skärande 
bearbetning till tillverkningsindustrin. Verktygskonceptet 
omfattar bl.a. standard- och specialverktyg, RE•NEW™ 
verktygsservice (slipning mm), beläggning och optime-
ringsrådgivning. Genom kunskap och erfarenhet bidrar vi 
till mervärden för en kostnadseffektiv produktion. Vi ingår 
i den globala Kyocerakoncernen med 77 000 anställda, 
varav 6 000 i verktygsdivisionen. Under Kyotech fokuserar 
vi på smarta verktygsval som optimerar din tillverkning.

AME AB förser industrin med 
effektiva CAD/CAM verktyg 
för konstruktion och produk-
tion. Företaget har över 25 
års erfarenhet i branschen 

och är distributörer av Mastercam i Sverige och Norge. I 
samarbete med Kuka visar AME AB Mastercam, världens 
mest använda CAD/CAM-lösning för programmering av 
CNC-maskiner. Även effektiv programmering av verktygs-
banor/rörelsebanor för robotar kommer visas upp.

HAINBUCH utvecklar, designar och tillverkar uppspän-
ningsenheter för industrin och arbetar med både rote-
rande, stationär, invändig och utvändig uppspänning. 
Produkterna passar för såväl svarvning, fräsning som 
slipning. De jobbar både med ett stort standardsortiment 
men också med specialtillverkning av kundunika utrust-
ningar. Ett mindre lager av standardsortimentet finns i 
Täby men med tillgång till huvudlagret i Tyskland kan de 
på kort tid få hem produkter utan onödigt långa ledtider. 
HAINBUCH:s viktigast mål är att leverera spännteknisk 
utrustning av högsta klass, som är lättanvänd för kunden 
och med optimala produktionsprocesser i fokus. Under 
Kyotech visar man snabbväxlingssystem, chucksystem 
med korta ställtider samt TESTit spännkraftmätare.

BROMIGRUPPEN AB säljer CNC-maskiner till den mest 
avancerade verkstadsindustrin. På Kyotech visas och de-
mokörs två maskiner, dels fräsmaskinen Brother Speedio 
F600X1, dels längdsvarven Citizen L220. F600X1 sätter 
en ny standard inom bearbetning med BBT30-kona. Den 
har ett nytt, vridstyvt stativ för stabil bearbetning även i 
mycket tuffa material med extrema accelerationer med 
upp till 2,2 G (Z-axel) - här kommer det gå undan. Med 
längdsvarven L12-X med världspatentet LFV kan du 
glömma spånnystan, men glädjas åt bland annat bättre 
ytor och perfekt spånkontroll samt processtrygghet vid 
obemannad körning. LFV kan användas i samtliga opera-
tioner inklusive borrning och gängfräsning.

HAIMER designar, tillverkar och säljer 
innovativa, högprecisionsprodukter för 
skärande bearbetning. Under Kyotech 
visar man hur modern verktygshan-
tering fungerar med högkvalitativa, 
processförlitliga komponenter och 

konsekvent digitalisering enligt bransch i4.0 med 
utgångspunkt i det högkvalitativa produktprogrammet, 
som sträcker sig från en mängd olika verktygshållare, 
krympnings- och balanseringsteknik, verktygsförinställ-
ningsenheter till hårdmetallverktyg. Under Kyotech visar 
vi krymputrustning Power Clamp Comfort NG och krymp-
chuckar med Face Contact i Brother Speedio F600X1.

RENISHAW är ett av världens ledande företag för kon-
struktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom 
precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhanda-
håller produkter och tjänster som används inom så olika 
användningsområden som tillverkning av jetmotorer och 
vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världs-
ledande inom området additiv tillverkning (som också 
kallas metall-3D-utskrift), där det är det enda företaget i 
Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella 
maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver. Under 
Kyotech kommer de att visa mätprober och mjukvara för 
styrning och kontroll av tillverkningsprocessen.

KUKA NORDIC AB 
är en ledande, global 
leverantör av intelligenta 

automatiseringslösningar från robotar och celler till he-
lautomatiserade system. De erbjuder bland annat färdiga 
paket för avgradning med robotar, som även kan styras via 
CNC-mjukvara. På Kyotech kommer de att visa en robotlös-
ning för gradning kopplat till AME:s mjukvara (mastercam).

Arrangörer
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Industriella verktygslösningar
Kyocera Unimerco är en global producent och leverantör av 
skärande verktyg, både specialframställda och i standardutförande. 
Vårt erbjudande omfattar även kunskap och optimeringsvägledning 
inom skärande bearbetning.

Företaget grundades 1964 och har i dagsläget mer än 700 anställda i 
17 olika länder. Idag är verksamheten en del av den Japanska koncern 
Kyocera Corporation. 

Det svenska dotterbolaget etablerades 1991, med kontor, utställning 
och godsmottagning i Jönköping alldeles bredvid E4.
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