Bliv medlem af Danmarks mest innovative netværk
om intelligent teknologi til landbrug og naturpleje

Maybe Robotics Club et erhvervsnetværk for jer der arbejder med
intelligent teknologi til landbrug og naturpleje.
Det er her du finder samarbejder, viden og kompetence opbygning.
Det er også her du finder din næste medarbejder og din næste
kunde.
Vi byder dig hermed velkommen i klubben.
Med venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Maybe Robotics

Maybe Robotics er et dansk netværks- og robotbrand, etableret i 2018. Maybe Robotics er grundlagt af Bjarke Nielsen,
der tidligere har udviklet LEGO MINDSTORMS produktet samt udviklet og ledet robotklyngen i Odense.

Teknologi til landbrug og naturpleje ændrer karakter i disse år!
I en fremtid hvor jordens befolkning af mennesker stiger til anslået 9 mia. i år 2050, skal vi være klar til at udvikle teknologi,
der kan drive landbrug og naturpleje på en måde der skåner miljøet, men som også kan producere effektivt. Landbrugets
produktionsmetoder er allerede igang med at blive fuld digitaliseret, samt delvis automatiseret.
Det kræver kompetenceopbygning og samarbejder på tværs i en hidtil uset grad og tempo.
Maybe Robotics Club er din platform til at opnå samarbejde, viden og kompetence opbygning. Men det er også her du finder
din næste medarbejder og din næste kunde.
Meld dig ind i dag og sæt gang i udviklingen af jeres virksomhed, produkter, medarbejdere og ikke mindst dig selv.

Automatiseringen er på vej – men
hvilke teknologier er der brug for
og hvilke kompetencer? Og hvilke
markeder rykker lige nu?

Hvilke juridiske udfordringer er der
når de nye teknologier slippes løs?
Og hvor er finansieringen?

Hvilke sensorer kan udvikles til jeres produkter og hvordan
får I de rette kompetencer ombord til denne udvikling?
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Februar

Agriculture 5.0
Landbrugets produktionsmetoder er i gang med at blive digitaliseret og delvis automatiseret. Intelligent
teknologi kan fremme et bæredygtigt og effektivt landbrugserhverv og sikre en varians af produktionsmetoder. Men det kommer ikke af sig selv, og det kræver udvikling, kompetenceopbygning og samarbejder i en
hidtil uset grad. På dette første seminar ser vi på hvor langt vi er med implementeringen af Agriculture 5.0,
og hvilke teknologier du skal være opmærksomme på i udviklingen.
Sted:
Tid:
Talere:

April

Århus
9.00 – 11.30
Professor Claus Aage Grøn Sørensen, Operations management, Aarhus Universitet og Morten Leth
Bilde, Manager Global Harvesting R&AE, AGCO A/S

Husqvarna, innovation og fremtidens teknologi.
Husqvarna arbejder på en række områder strategisk med teknologisk innovation og er ledende på markedet for autonome systemer til græspleje. På dette møde vil du få indsigt i deres visioner, metoder og al den
spændende teknologi der er på vej. Der vil være mulighed for samtaler med VP for innovation og venturing
som både arbejder med egne produkter, men som også investerer i start ups.
Sted:
Tid:
Talere:

Juni

MCH Arena, Herning
9.00 – 12.00
Björn Axling, Vice President Accelerated Innovation & Venturing, Husqvarna AB og
Jakob Bønnerup Hansen, Sales Director, Husqvarna Nordics

Sikkerhed, sensorer og Vektor Dynamics’ historie
I de sidste mange år er vi blevet bedre og bedre til at se hvad vi gør i marker og på naturarealer hvor der
færdes dyr og mennesker. Det gør vi med sensorer, kamera systemer og her på det seneste med hjælp fra
droner. Men der er stadig mange ting vi ikke kan – foreksempel bliver der iflg. Dansk Jægerforbund stadig
påkørt 20.000 rålam i dansk landbrug hvert år. På dette seminar vil vi gå i detaljer med sikkerhed og visions
systemer og høre fra Vektor Dynamics omkring deres udvikling af deres autonome plæneklipper til store
arealer.
Sted:
Tid:
Talere:

Sønderborg
9.00 – 12.00
CTO Kenneth Skovbo Lott, Vektor Dynamics og eksperter indenfor sikkerhed og sensorløsninger
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August

Marked trends
Der investeres heftigt i intelligent teknologi på verdensplan. I Silicon Valley investeres dramatisk i robotter
og AI til landbruget og Kina har deres 5 års planer. På det sidste har vi set Østeuropa tage det nye teknologi
til sig ret hurtigt. I en verden hvor vi kommer til at mangle mennesker til at plukke frugt og avle grønsager
ser vi på hvilke markeder der rykker i dag og i fremtiden.

Oktober

Automatiske styring og kørsel
Første workshop om autonome styringer, cloudløsninger, dataintegration, UX design mv. Landbruget er igang
med fuld digitalisering og en høj grad af autonomi. Hvor stiller det de danske udviklere og hvilke teknologier
er på vej frem. Hvem går man til når der skal udvikles styringer?

November Fra udvikling til produktion
En ting er at udvikle ny teknologi, en anden ting er at producere den. Vi ser på fremstillingsprocessen og
hvordan vi kan automatisere den bedst muligt. Vi ser også på hvem der outsourcer produktionen eller komponenter og med hvilket held dette gøres.
Programmet vil blive opdateret i løbet af året, alt efter medlemmernes behov og ønsker.
Se det seneste opdaterede program på mayberobotics.dk/club eller
tilmeld dig nyhedsbrevet så du automatisk får tilsendt de seneste nyheder.

Møder

Medlemsskab:

Maybe Robotics Club behandler på årets 6 møder en lang række
emner relateret til robotter og intelligent teknologi. Vi er meget mere
end teknologi, og derfor vil der bl.a. også være fokus på strategi,
ledelse, markedsføring, globalt salg, samfundsaspekter mv.

Et Maybe Robotics Club medlemskab giver:

Møderne er inspirationsmøder, hvor netværksdelen er central.
Vores mål er ca. 30 deltagere til hvert møde, og vi mødes typisk til
morgenmad eller gå hjem-møder og hører oplæg fra internationale
specialister, trendsættere, forretningsfolk, politikere eller medlemmer.
Vi placerer også møder ude ved klubmedlemmerne hvor vi hører
om den enkelte virksomheds drift, forretningsstrategi, R&D og
automationsstrategi.
Som udgangspunkt afholdes vores møder på dansk, men der vil være
oplægsholdere der taler engelsk.

Adgang til den nyeste viden om
	
intelligent teknologi.
Direkte adgang til nye kunder og
	
nye kompetencer.
Et unikt netværk om intelligent
	
teknologi til landbrug og naturpleje.
Pris:
Medlemsskabet koster 6.995 kr. + moms
årligt. Medlemsskabet tillader deltagelse
af én person pr. arrangement. Ønsker
flere personer fra samme firma at deltage
aftales dette individuelt.
Tilmelding:
Tilmelding foregår på
www.mayberobotics.dk/club

Maybe Robotics
Erhvervsparken TEP
Østerbro 4, 5690 Tommerup

Telefon: 21194797
Mail: bjarke@mayberobotics.dk
www.mayberobotics.dk

