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Innovativ teknologileder  

ABB er en global teknologi-
leder innen kraftnett, elektri-
fiseringsprodukter, industriell 
automatisering, roboter og 
drivsystemer. 

Selskapets automasjonsvirk-
somhet er verdensledende 
når det gjelder komplette 
elektro -og automasjons-
systemer til blant annet 
Vann- og Avløpsmarkedet. 

I tillegg til komplette drifts-
kontroll og automasjonsløs-
ninger leveres frekvens-om-
formere, instrumenter og 
automasjonstavler. ABB har 
som en av de få leveran-
dørene i bransjen et eget 
sortiment av automasjon og 
instrument produkter.

Selskapet har over 40 års erfa-
ring som leder innen utvikling 
av digitale teknologier, og kan 
her sies å være en banebry-
tende pionér. Nå er ABB klar 
for å presentere nye konsepter 
på Miljø og Teknikk 2019.

Digital Powertrain 
«På messen ønsker vi å vise 
frem vår bredde av produk-
ter. Den digitale reisen vi nå 
er inne i – og som vi me-
ner vi er langt fremme i – vil 
være sentral. Men også kon-
septer innenfor en del indivi-
duelle tjenester. Vi kaller vårt 
nye konsept for den digitale 
Powertrain – hvor senso-rer 
på pumper og instrumen-ter 
knyttes sammen og koor-
dineres. Dette ønsker vi å vise 
frem.» sier Anders Everbrand, 
marketing Robotics and 
Motion division.

Deltagelse på  
Miljø & Teknikk 2019
«Det blir tredje gang vi deltar 
nå, etter noen år med opp-
hold» sier Oddvar Hoel, leder 
for den avdelingen som le-
verer driftskontrollsystemer 
til vann og avløpsbransjen. 

«Å være tilstede her er et vin-
du for oss til å vise oss frem 
til mange aktører i bransjen, 

både eksisterende og poten-
sielle nye kunder. Vi får vist 
bredden vår - ikke bare den 
lille driftskontrollbiten vi har, 
men også den store porte-
føljen av instrumenter,  
mange elektroprodukter,  
automasjonsskap etc. som 
selskapet leverer.» Det ABB 
ikke leverer er rør.

Selskapet ønsker også å 
snakke om hvordan man kan 
koble sammen de enkel-
te produktene, den digitale 
kommunikasjonen mellom 
de individuelle produktene, 

og hvordan dette kan gi et 
bedre sluttresultat for  
bruker. De kaller dette for 
“ABB Ability»

Hva beskriver best kjernen 
i ABB?
«Kvalitet – bredde – helheten 
- totalleverandør – innova-
sjon og et verdensomspen-
nende selskap» kommer det
samstemt fra de blide repre-
sentantene fra ABB. Vi gleder
oss til å hilse på dem under
messen i mars.
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