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Mekanisterna Svenska Mekanisters Riksförening Seminarium: 

Styrning och inriktning av hydraul- och elsystem. 
Genom Mekanisternas seminarier kan Du som ingenjör och tekniker hålla Dig uppdaterad om utvecklingen 

inom Ditt teknikområde. Aktuellt är elektrifieringen av mobila system och de val som då uppkommer 

mellan hydraulisk motor och hydrauliskt ställdon och motsvarande elektriska. Vid batteridrift är kraven på 

effektiva system höga och frånvaron av en förbränningsmotor accentuerar det ljud övriga komponenter 

alstrar. 

I seminariet presenteras system från flyg, markfordon och fartyg och de val som då framkommer mellan el- 

och hydraulkomponenter samt styrning av dessa system och systemflottor med denna valsituation som 

bakgrund. 

 

Mobil hydraulik är ett spännande område med höga krav på ingående komponenter. Moderna 

hydraulvätskor med lägre viskositet och högre viskositetsindex, ofta miljöanpassade, öppnar upp nya 

tekniska möjligheter. Pumpar och systemstyrning anpassas och utvecklas. Tag gärna med förberedda inlägg 

om hydraulvätska och systemteknik till den avslutande diskussionen! 

 

Utveckling, övervägande mellan el och hydraulik och forskning inom skogen behandlas liksom helt nya 

idéer för skördare.  

Industri 4.0 - Hur kommer utrullningen av 5G påverka möjligheterna för skogen generellt? Ger 

kommersiella nät den snabbhet och säkerhet som behövs? 

 

Ledande aktörer från olika områden presenterar fakta om framtidens hydraulik och strävan att konstruera så 

effektiva hydraulsystem som möjligt. I pauser och vid en avslutande diskussion finns rika möjligheter att få 

olika specifika frågor belysta. Värdshuset har en omtyckt och trevlig miljö för sådana samtal.

    
Seminariet går av stapeln tisdagen den 20 september 2022 kl. 09.30-17.00 på Gripsholms Värdshus, 

Kyrkogatan 1, Mariefred. Järnvägsstation: Läggesta (tåg från Stockholm Central ca 40 minuter).  
Priset för seminariet är 1 900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2 900 SEK för icke-medlemmar. I 

seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler 

dig, då betalar du endast 2 500 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år. 

Teknologer, doktorander och pensionärer betalar självkostnadspris, lunch och kaffe, i mån av plats. 

Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt! 

 

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se   Ange personnamn, organisation, e-post, 

telefonnummer och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse. 

 Sista anmälningsdag är 16 september 2022. 

Väl mött! 

Smörj- och drivmedelskommittén inom Mekanisterna. 

För detaljerat seminarieprogram var vänlig se nedan! 

mailto:info@mekanisterna.se


 

Styrning och inriktning av hydraul- och elsystem. 

Seminarium. Mekanisternas Smörj- och Drivmedelskommitté. 

Program: Tisdagen den 20 september 2022 
Målgrupp: Personer ansvariga för val och tillverkning av system och drivlinor. Personer som önskar 

få kännedom om nyheter inom branschen. Konstruktörer, inköpare, användare och ansvariga för 

skötsel av el- och hydraulsystem. Beslutsfattare inom mobil och industriell hydraulik. 

Utvecklingsavdelningar och nätoperatörer. Företagsägare. Finansiärer. 

Seminariet börjar kl. 10.00 och med kaffe som start från 09.30. Ändringar kan uppkomma. 

Tider och föreläsningar – Översikt 

Nr Tid Ämne Föreläsare/Ansvarig  

0 09.30 Kaffe och smörgås. Mekanisterna  

1 10.00 Välkomna! B&B Informationsteknik 

Bengt Hedengren 

 

2 10.05 Primärservon till framtida, flygande farkoster. 

 

SAAB 

Linköpings Universitet 

Felix Larsson 

Christopher Reichenwallner 

 

3 10.30 Archer – ett självgående eldrörsartillerisystem. Ast 

Conny Edlund 

 

4 11.00 De nya, svenska isbrytarna. Sjöfartsverket 

Dan Broström 

Magnus Byström 

 

5 11.30 Kaffe Mekanisterna  

6 11.55 Från elefanter till myror - optimering av autonoma 

maskiner. 

Volvo Autonomous 

Solutions 

Johanna Huggare 

 

7 12.25 Skogsgallring från luften med hjälp av tyngdkraften. AirForestry 

Olle Gelin 

 

8 12.50 Lunch 

 

Mekanisterna  

9 13.50 Det nya energilandskapet. Vattenfall 

Anders Skarin 

 

10 14.10 Energieffektiva skogsmaskiner. Skogforsk 

Petrus Jönsson 

 

11 14.40 Varvtalsstyrda pumpar för arbetshydraulik. 

 

BoschRexroth 

Henrik Jarl 

 

12 15.00 Paus Mekanisterna  

13 15.25 5G för industrin. Tele2 

Andreas Dahlqvist 

 

14 15.45 Beskrivning av SmartFlow / Smart Crane. Komatsu Forest 

Jonas Larsson 

 

15 16.05 Styrning av komplexa system med el och 

hydraulik – en sammanfattning. 

Parker Hannifin 

Björn Eriksson 

 

16 16.35 Frågor och diskussion. Föreläsare/Moderator 

Thomas Norrby 

 

 17.00 Avslut. Mekanisterna  

 


