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Sammanfattning
SmartAgri besökte Elektronikmässan i Åby och fann intressanta aktörer t.ex. inom 
maskinstyrning med CAN-bus där ISOBUS ingår som ett standardiserat 
kommunikationssätt för just jordbruksapplikationer. KVASER samt ATI samarbetar med
interface, kontroll hårdvara o mjukvara och analysverktyg för CAN-Bus system. Ett 
exempel är KVASER´s trådlösa realtidskommunikationslösning för just CAN-Bus, vilket 
skulle kunna vara användbart till jordbruksmaskiner. KVASER är intresserade att möta
oss vid lämpligt tillfälle om vi har kunder som vill integrera ISOBUS.  Båda företagen är 
etablerade i Göteborgs-området

QRTECH och Noratron ingår i samma koncern och samarbetar och utvecklar nya 
elektroniksystem för bl.a. autonoma fordon, Noratron tillverkar 
elektronikkomponenter (gamla Teli i Vänersborg). QRTECH utvecklar 
simuleringssystem för t.ex. Lidar och radar system till fordonsindustrin. (Göteborg). 
Dynamic Precision Sverige fanns också på plats med egen monter. 

Mässan erbjuder allt från komponent och processorförsäljare till de som verifierar 
kompletta systemlösningar. Det är en liten mässa (ca 180 utställare) men är mycket 
uppskattad av både besökare och utställare.

Föreläsningar rullade under båda dagarna,  Daniel Akenine från Microsoft bjöd på en 
intressant 2025-trendanalys kring AI och digitalisering.



Lidar sensorer

Företaget SICK presenterade sina LIDAR-system som är certifierade
enligt de krav som EU ställer för att systemet skall kunna användas på 
maskiner som  arbetar nära människor. Dom har samarbete med CASE 
på tröskor, där bl.a. Lidarsystem används. SICK har stort utbud och 
erbjuder bl.a. sensorsystem till automationsindustri med autonoma 
transportrobotar.



Arbetsmiljö

Företaget Norsonic demonstrerar en akustisk kamera som visualiserar 
ljudtrycket från oljud från t.ex. ett trycksatt system eller fläktsystem med 
oönskade från ljudeffekter. Med systemet kan man detektera härkomst, 
frekvensband och ljudtryck. Systemet är ingen nyhet mer än att det är 
mer kommersiellt tillgängligt jämfört specialistutrustning från t.ex. 
Brüel&Kjear.



Trender inom digitalisering
Trendanalyser är alltid intressant och på Åby.mässan
infanns bl.a. Daniel Akenine från Microsoft, lite taget ur 
sammanhanget presenteras här ett foto ur hans 
presentation kring digitala trender till 2025 (från World 
Economic Forum) där vi kan se att över 91% av tillfrågade 
personer tror att minst 10% av befolkningen kommer ha 
uppkopplade kläder år 2025. Men den mest intressanta 
frågan kommer sist, där 45% tillfrågade tror att framtidens 
företag kommer ha minst en AI-robot vid styrelsebordet…

Daniel Akenine påtalade också styrkan då AI och 
människan samarbetar och visade ett praktiskt exempel 
där bedömning / identifiering av tumörer reducerades till 
0,5% felmarginal (AI bildanalys och människa).


