
D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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Manager Denmark. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 
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 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 
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satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 
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til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 
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Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 
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Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 
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betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 
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og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Nyt medlem 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 
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Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 
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Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 
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satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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Manager Denmark. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 
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Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 
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omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 
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forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 
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Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
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vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 
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I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 
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Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 
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spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Nyt medlem 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 
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satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  
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ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 
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og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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Nyt medlem 
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frugtbart samarbejde. ” 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 
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aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 
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Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  
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ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 
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os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 
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Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 
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 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 
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ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 
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på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 
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og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 
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til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
21545054 
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
21545054 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
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aftale med DAMRC.  
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et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 
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Innovation Fund, Danmark. 
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forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 
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til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 
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I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
21545054 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 
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Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 
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et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 
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placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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DAMRC. 
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Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  
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DAMRC er i rivende udvikling med mange 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
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på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  
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Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  
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”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
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Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  
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imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 
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placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 
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for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 
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Innovation Fund, Danmark. 
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forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 
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Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 
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til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 
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frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
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emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
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et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Nyt medlem 
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konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 
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omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 
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Du kan finde invitationen og programmet her. 
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teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
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Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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frugtbart samarbejde. ” 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 
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Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 
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Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 
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omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 
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studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 
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Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 
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Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 
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os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 
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mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 
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placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 
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vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 
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Manager Denmark. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 
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Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  
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”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 

 www.damrc.dk 

http://www.damrc.dk/?p=1963
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/?page_id=2
mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161107-Avanceret-fr%C3%A6seoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/161129-Machining-Composite-Materials.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  
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personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 
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over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  
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D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 
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processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 
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spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Nyhedsbrev nr.3  

Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 
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geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 
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over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 
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frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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Mandag 26. september 2016 havde vi fornøjelsen at tage 

imod Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til 

et besøg i Teknologicentret hos DAMRC. Ministeren var 

på besøg til en snak om, hvordan optimering og forskning 

i tæt samarbejde med industrien kan være direkte 

medvirkende til at øge dansk industris konkurrenceevne. 

Erhvervs-  og vækstminister 

Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 

Vi byder velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence som nyt medlem. 

Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 
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lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 
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Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 
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naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
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Troels Lund Poulsen  

Besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen  

 

Nyt medlem 
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 
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aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 
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og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Om baggrunden for indmeldelsen i DAMRC udtaler Sales & Marketing Manager hos 

Hexagon Manufacturing Intelligence, Carl-Johan Hallenborg: ” Hexagon Manufacturing 

Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
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forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 
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Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 
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Machining Composite Materials – 29.-30. november 
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Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
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Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 
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Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 
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Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 
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spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 
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Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 
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Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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Intelligence udbygger sin tilstedeværelse på det danske marked ved ansættelse af eget 

personale inden for både salg og service. En vigtig del af denne satsning er også vores 

medlemskab i DAMRC. Medlemskabet giver os adgang til et yderst kompetent netværk 

og mulighed for at medvirke til at styrke den danske fremstillingsindustris 

konkurrenceevne i samarbejde med andre partnere. Hexagon har i flere år været meget 

aktiv i tilsvarende fremstillings- og udviklingscentre i England. Vi er meget glade for, at 

vi har fået muligheden for at være en del af DAMRC og ser frem til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. ” 

I forbindelse med indmeldelsen i DAMRC har Hexagon stillet en Leica Laser Tracker 

til rådighed i DAMRC’s Teknologicenter bl.a. ud fra en betragtning om, at DAMRC’s 

satsninger på effektivitetsfremmende løsninger ligger fint i tråd med Hexagons budskab 

”Quality Drives Productivity”. På teknologicentret kommer även andra mättekniska 

lösningar från Hexagon finns tillgängliga berättar Hexagons Henrik Rasmussen, Sales 

Manager Denmark. 

 Hexagon Manufacturing Intelligence er en del af Hexagon-koncernen, der er en førende 

global leverandør af informationsteknik, som fremmer kvalitet og produktivitet med 

geospatiale og industrielle virksomhedsapplikationer. Hexagon-koncernen beskæftiger 

over 16.000 medarbejdere fordelt på 46 lande over hele verden. 

Fra DAMRC siger vi velkommen til Hexagon Manufacturing Intelligence, og vi glæder 

os til samarbejdet. 

Ny studerende : Frederik Steen Jensen 

Vi kan med glæde byde velkommen til Frederik Steen 

Jensen, som er ny studerende, der arbejder sammen med 

DAMRC. 

Frederik har for nylig afsluttet sin bachelor som 

Business Development Engineer, og har nu kastet sig 

over master-studiet med henblik på at blive civilingeniør 

(M.Sc. in Engineering). Under studietiden vil Frederik 

have sin gang i DAMRC, hvor han vil have fokus på – 

naturligvis at lære de nødvendige i forhold til hans 

studier – men også at kunne assistere med udviklings- 

og optimeringsopgaverne i DAMRC. 

Vi håber, at I vil tage godt imod Frederik. 

Frederik  Steen Jensen  

Ny  R&D ingeniør søges 

DAMRC er i rivende udvikling med mange 

spændende projekter og søger derfor ny medarbejder 

til Research & Development med fokus på 

spåntagende bearbejdning i metal. 

 Læs stillingsopslaget her og send din ansøgning til 

Lene på len@damrc.com.  

Kurser og seminarer 

D. 8 november afholder vi et seminar om udfordringerne 

ved produktionen af store dele - såsom gigantiske 

vindmøller der til stadighed vokser sig større. 

Med projektet Innomill arbejder vi på at løse problemet 

med et nyt system der vil ændre det grundlæggende 

koncept, hvor møllerne komponenter bringes til centralt 

placeret bearbejdningscentre. I fremtiden vendes 

processen og bearbejdning koncepter vil nu blive bragt til 

den enkelte komponent. 

Vi er gået sammen med 5 partnere - virksomheder inden 

for industri og universiteter om at udvikle en 

omkostningseffektiv ultra-fleksibel fræsemaskine til 

anvendelse i vindindustri. Projektet bliver finansieret af 

Innovation Fund, Danmark. 

Udviklingen af dette nye system vil resultere i en 

betydelig reduktion i forarbejdningsomkostninger 

forbundet med produktionen af vindmøller samt skabe 

mange nye arbejdspladser i branchen 

Du kan finde invitationen og programmet her. 

Invitation til seminar om bearbejdning af store emner 

Vi inviterer til en række kurser og seminarer de næste måneder. Vi håber, at nogle af 
emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. Læs mere om hvert 
enkelt kursus og seminar herunder og send din tilmelding til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser her i efteråret og vinteren 

2016 

Avanceret fræseoptimering – 7. november, 15. november samt 5.-6. december 

Machining Composite Materials – 29.-30. november 

2017 

Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med DAMRC, og hvad 

DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte             

Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig fremtidige 
opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på len@damrc.com med 
teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os 
ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  
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ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af 
DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter 
aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
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