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Nye medlemmer

Bast&Co, Jakobsen Planslibemaskiner og BastCnc.dk
I forbindelse med projektet ”Pre-Mac” hvor robotbearbejdning blev udfordret med hensyn til præcision leverede
Bast&Co en brugt hovedspindel. Bast&Co har i mere end 20 år fungeret som rådgivere og sparringspartner
indenfor reparation og renovering af produktions- og værktøjsmaskiner. I dag er der ligeledes søsterselskabet
BastCnc.dk, som er specialister indenfor El, plc og CNC styringssystemer. Et andet søsterselskab Jakobsen
Planslibemaskiner, har mange års erfaring med reservedele, Retro t samt helt nye pro l og planslibere. BAST&
Co håber at medlemskabet af DAMRC kan skabe ere spændende projekter, hvor ældre maskiner møder ny
teknologi.

Esbjerg Erhvervsudvikling
Som et middel til at nå sin målsætningen er at skabe og fastholde vækst i Esbjerg området har Esbjerg
Erhvervsudvikling ahr valgt at blive en del af DAMRC. Dermed giver EEU sine medlemmer en unik mulighed for

at få fokus på procesoptimering. Der forventes at DAMRCs succes med hensyn til på over 60 gennemførte
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optimeringsprojekter
siden 2013 vil fortsætte nu i Esbjerg området

Siden 2013 har over 60 virksomheder fået forbedret
deres produktivitet med 30% eller mere gennem et
samarbejde med DAMRC – skal du være den næste?
Giv os et kald eller send os en mail og lad os tage en
uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig
videre…

Ny ansat
Vi er stolte at at kunne præsentere vores nyeste ansatte. Vores
basiske studerende fra Mondragon Universitet, Iker Urresti har
færdiggjort sin master i Mechanical Design , hvor han analyserede
muligheder for bearbejdning – især pre-roughing-med
industrirobotter. Desuden er forskellige skærestrategier og
teknologier (fx luftkølende middel) blevet analyseret med det
formål at forbedre ydeevnen af den robotbaseret bearbejdning.
Iker er ansat fra medio august hvor han vil blive en vigtig brik i
vores fremtidige team, der står klar til at hjælpe din virksomhed
med procesoptimeringer og indførelse af nye teknologier inden for
spåntagning.

Torsdag den 31. august inviterer DAMRC i regi
af ”Udviklingsprogram for underleverandører i
Vindmølleindustrien”
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sammen med programmets samarbejdspartnere (*se nedenfor) til en spændende dag indenfor
fremstillingsindustrien og materialenormalisering. Workshoppen henvender sig til små og mellemstore
virksomheder, der ønsker viden om nye fremstillingsteknologier og nye metoder til optimering af
produktionen.
Arrangementet foregår i DAMRC Teknologienter, Sandagervej 10, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til kbs@damrc.com senest den 29. august.

Dagen er gratis – dog opkræves et no show fee på kr. 300.

Her kan du se programmet:
Ankomst og registrering
Velkommen og kort intro til DAMRC:
DAMRC Dir. Klaus Bonde Ørskov
Introduktion til "udviklingsprogram for underleverandører i Vindmølleindustrien":
Vindmølleindustrien Peter Årø.
Introduction til optimeringsteknik:
DAMRC Johan Øllgaard, R&D Engineer og Jan Møller Jensen, R&D Technician.
Virksomhedscase - optimering af drejeproces ved anvendelse af tap-test: Virksomhed
Demonstration:
DAMRC Johan Øllgaard, R&D Engineer og Jan Møller Jensen, R&D Technician.
Pause
Fremstilling af medium-store metal komponenter med laser Metal Deposition (LMD).:
IK4 Tekniker, Joseba Pujana, Mechannial Engineer, Eibar Bask Countre, Spain
3D Print i metal:
Universitetet.
Frokost
Fremtidens produktionsmetoder af store parter:
DAMRC, Maria Aurrecoexchea, Mechanical Engineer.
Introduktion til materialenormalisering ved hjælp af Vibratory Stress Relief:
DAMRC, Christian Porret Merrild, R&D Engineer.
Demonstration:
DAMRC, Christian Porret Merrild, R&D Engineer og Jan Møller Jensen, R&D Technician.
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afholdes som et led i det landsdækkende projekt ”Udviklingsprogram for
underleverandører i vindmølleindustrien” som har til formål at styrke og understøtte små
og mellemstore vindvirksomheders vækst og innovationsevne.
Partnere: Vindmølleindustrien, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg
Universitet, DTU, Væksthus Midtjylland, House of Energy – fundet af Region Midtjylland

Vi tilbyder en bred vifte af kurser, praktiske såvel som teoretiske. Tilsvarende tilbyder vi
teknikere, ingeniører, operatører og studerende målrettede kurser. De fleste af vores
kurser foregår på dansk, men selvfølgelig er vi i stand til at undervise på engelsk. Kontakt
os for nærmere information.

Avanceret drejeoptimering over 5 dage:
6. nov. + 13. nov. + Uge 47

(en dags besøg i din virksomhed) + 27.-28. november 2017.
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med baggrund i den opnåede

konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg,
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bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer.
Find mere information på: DAMRC/Avanceret drejeoptimering
Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning
Sidste frist for tilmelding: 13. oktober 2017
Tilmeld dig hos Lene: len@damrc.com

Avanceret fræseoptimering over 5 dage:
6. nov. + 14. nov. + Uge 47
(en dags besøg i din virksomhed) + 27.-28. november 2017.
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.

Find mere information på: DAMRC/Avanceret fræseoptimering

Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning

Sidste frist for tilmelding: 13. oktober 2017
Tilmeld dig hos Lene: len@damrc.com

Machining Composite Materials
22. + 23. november 2017, kl. 8 - 15
Du får en grundlæggende forståelse for materialer og værktøjer, så du efterfølgende kan identi cere
parametre, der har ind ydelse på bearbejdningsprocessen og dermed øge effektiviteten.
Find mere information på: DAMRC/Machining Composite Materials
Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning
Sidste frist for tilmelding: 20. oktober 2017
Tilmeld dig hos Lene: len@damrc.com

2018
Avanceret drejeoptimering over 5 dage:

29. jan. + 5. feb. + Uge 8
Past Issues
(en dags besøg i din virksomhed) + 27. - 27. feb.

Subscribe

Avanceret fræseoptimering over 5 dage:
29. jan. + 6. feb. + Uge 8
(en dags besøg i din virksomhed) + 5. + 6. marts
Se mere på http://damrc.dk/kurser

DAMRC ønsker dig en rigtig god sommer.
Kontoret er lukket i uge 30 og 31
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