EuroMaintenance 4.0
EuroMaintenance är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom
området underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar. Under 2018 äger
den rum i Antwerpen den 24-27 september och det är BEMAS, den belgiska
underhållsföreningen, som står för värdskapet. Här knyter du internationella kontakter
och får ta del av vad som händer inom underhåll på den internationella arenan.
På gränsen till den fjärde industriella revolutionen ger IoT och prediktiv analys stora
möjligheter till en effektivisering av underhåll för ökad driftsäkerhet. Årets upplaga av
EuroMaintenance fokuserar extra mycket på dessa områden och har därför tillägget 4.0.
EuroMaintenance 4.0
Kongressen syftar till att ge deltagarna en omfattande och spännande agenda för
underhålls- och produktionspersonal på alla nivåer. Årets upplaga har en omfattande
och attraktiv dagordning med konferenser och workshoppar samt en utställningsdel:
•
•
•
•
•

Över 20 workshoppar med olika tema inom området!
Konferenser med över 100 presentationer i sju parallella spår.
Presentation av över 50 fallstudier inom området.
Utställare som presenterar den nya tekniken.
Studiebesök på olika industrier.

Konferenserna och workshopparna fokuserar både på den nya tekniken och bästa praxis
när det gäller underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar.
Euromaintenance 4.0 ger dig en unik möjlighet att lära av erfarenheter och expertis från
branschrepresentanter och ämnesexperter.
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Program
Euromaintenance 4.0 pågår under fyra dagar, den 24-27 september:
•
•
•
•

Måndag 24 september:
Tisdag 25 september:
Onsdag 26 september:
Torsdag 27 september:

Workshoppar
Konferenser
Konferenser
Workshoppar och företagsbesök

Den 25 september anordnas European Maintenance Manager Award Night i samarbete
med EFNMS och Salvetti Foundation. Här presenteras de nominerade och vinnaren av
Maintenance Manager of the Year utses. Årets Underhållsledare Jimmy Öberg från
Kopparbergs Bryggeri är en av de fyra nominerade till denna fina utmärkelse.
Axplock ur programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underhåll 4.0 Strategier
Tillförlitlighetsteknik
IoT & internet för tillståndsövervakning
Big Data & Prediktiv analys för underhåll
Smarta underhållstjänster
Tillförlitlighet och prestationsförhandlingar
Smarta verktyg, drönare och robotar för inspektion och underhåll
Hälsa och säkerhet inom underhåll
Asset Management & ISO 55000

Hitta det detaljerade programmet på www.euromaintenance.org.
Anmälan
Anmälan till EuroMaintenance 4.0. sker via www.euromaintenance.org. Använd koden
EM40EFNMSC och få en välkomstgåva. För medlemmar erbjuder Svenskt Underhåll
dessutom en rabatt på 10% på anmälningsavgiften till EuroMaintenance 4.0. Kontakta
info@svuh.se för mer information.
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