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N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere
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hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
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tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
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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
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bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.
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styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.
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Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere
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fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
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mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
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end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
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en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
www.damrc.dk
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N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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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.
Der er stadig ledige pladser på vores kurser.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
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Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.
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anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
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i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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til Lene på len@damrc.com.
Der er stadig ledige pladser på vores kurser.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
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SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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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Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
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fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
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baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
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og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
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og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
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Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
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fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
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Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
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”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
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i projektet. Men med de muligheder som
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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
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samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
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i projektet. Men med de muligheder som
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Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
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Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
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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
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Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
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styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
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Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
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var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
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Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
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Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
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således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
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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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produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
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i projektet. Men med de muligheder som
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kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
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eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
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Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
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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
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Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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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.
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
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I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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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.
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
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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.
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
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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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”
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Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
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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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
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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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.
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Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun
gengives efter aftale med DAMRC.
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
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bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.
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gengives efter aftale med DAMRC.
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet
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andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.
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bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
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bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.
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styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.
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styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere
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fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere
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mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
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end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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www.damrc.dk
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hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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www.damrc.dk
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Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.
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Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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
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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.
Der er stadig ledige pladser på vores kurser.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.
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udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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www.damrc.dk
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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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
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var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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www.damrc.dk
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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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.
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SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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 vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
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Der er stadig ledige pladser på vores kurser.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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
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Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
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teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

DAMRC

N yhe dsb rev nr.1 2017
Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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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Optimering
I samarbejde med SET, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, har vi
gennemført en række optimeringsopgaver hos lokale virksomheder blandt
andet Jeco A/S og Formkon A/S.
Om forløbet Leo Ravn-Nielsen, SET til Teknovation:
”Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de
bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med den eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de
styrke deres placering i markedet.”
Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner. Vi har testet ét værktøj og
fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder
mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere
end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som
en ikke uvæsentlig sidegevinst. Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny
teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har
mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i," udtaler
Jeco-direktør Rasmus Brandhof til Teknovation.
Adm. direktør Peter Hjelm, Formkon A/S
udtaler til Teknovation: ”Netop DAMRC’s
anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi
var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med
i projektet. Men med de muligheder som
SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af.
Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
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Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i
fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer
og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi
indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder
svingninger, frekvens med videre og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i
fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?”

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Tibnor som nyt medlem, og vi glæder os til
samarbejdet.
Tibnor leverer stål og metaller samt tilbyder produktionstilpasning af alle
materialer, dimensioner og stålsorter. Der laves tilpasninger på egne
produktionsenheder eller hos produktionspartnere. Tibnor er specialister i at
bearbejde materialet og opbygge leveringssystemer for tyndplader, grovplader,
specialstål og metaller.
Den danske del af selskabet er stiftet i 1920, og der beskæftiges i dag ca. 800
medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De ca. 30 medarbejdere i
Danmark er fordelt mellem kontoret i Odense og lageret i Taulov.
Indmeldelsen i DAMRC sker på baggrund af et ønske om at bidrage til
optimering og forskning i materialevalg og bearbejdning.

Vi kan også med glæde byde velkommen til Jeco som nyt medlem. Som følge
af samarbejdet om optimering nævnt ovenfor er Jeco blevet inspireret til at
melde sig som medlem for at få yderligere adgang til ny teknologi og
optimeringsprocesser.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

VTM 2017
Igen i år er vi at finde som udstiller på VTMmessen i Odense Congress Centre. Du finder os på stand 6501, og der er gratis adgang til messen. Kom og hils på og få en
snak om, hvordan vi sammen kan optimere
processerne i lige nøjagtigt din virksomhed.
Vi er klar, når messen åbner 28. februar og
indtil 3. marts.

Ny medarbejdere
Vi kan præsentere ikke mindre end 4 nye medarbejdere

Christian Merrild er uddannet værktøjsmager
hos Brdr. Markussens Metalvarefabrik i Vildbjerg.
Derefter læste han B.Sc. i Maskin og Produktion
på Aalborg Universitet og M.Sc. Design af Mekaniske Systemer samme sted. Senest har Christian været ansat som udviklingsingeniør hos KVM
Industrimaskiner i Kjellerup. Her hos DAMRC
arbejder Christian som R&D Engineer.

Johan Øllgaard Larsen er uddannet industritekniker hos Lind Jensens Maskinfabrik i Højmark. Derefter læste ham diplomingeniør i Global
Management and Manufacturing på AU Herning.
Johan er ligeledes ansat som R&D Engineer her
hos os.

Karen Inge Burgdorff Sørensen er ansat som
serviceassistent, og det vil være Karen Inge, der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i huset.

Steen Mikkelsen er ansat som art director, og han hjælper os et par dage
om ugen med vores markedsføringsopgaver.
Vi håber, at I vil tage godt imod dem alle.

Kurser og seminarer

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.
2017
Avanceret drejeoptimering – 27/3, 3/4 samt 8-9/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med
baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering
af konkrete produktionsudfordringer.
Avanceret fræseoptimering – 27/3, 18/4 samt 15-16/5
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Spånligaen 2018
Datoen for næste Spånliga ligger fast – og det bliver
således 17. – 19. januar 2018. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Fortvivl ikke, hvis du også skal deltage i
eller besøge DM i Skills, som løber af stablen samme periode; vi bor lige i nærheden af MCH, så du
kan sagtens nå begge dele.

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

