
D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
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Bent Hansen 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
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den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
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under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  
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en glædelig jul og et godt nytår. 
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samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 
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bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 
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sammen med DAMRC´s direk-
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
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sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
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6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 
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at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
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grinding. 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
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diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ønsker sine medlemmer og  
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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niveau i. 
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rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
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for, hvordan et højt-automatiseret 
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
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men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Rossen Bech  
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
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regionalt og på landsplan. 
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
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ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 
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sammen med DAMRC´s direk-
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
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Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
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ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  
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han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
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konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
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Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
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diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 
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gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  
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der fokus på forskellige former for opti-
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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 – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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regionalt og på landsplan. 
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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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 – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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hos DAMRC ind på deres årlige 
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Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
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både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
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at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 
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DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
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I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 
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som muligt har DAMRC afholdt flere 
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Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
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Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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service. 
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sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
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lege.  
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systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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sammen med DAMRC´s direk-
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at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 
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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. 
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Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

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. 
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cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
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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 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men til at kontakte Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig 
fremtidige opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på 
len@damrc.com med teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du 
modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på 
samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun 
gengives efter aftale med DAMRC.  
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7400 Herning 
21545054 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
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de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
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slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  
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engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  
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for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
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Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Avanceret fræseoptimering – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
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I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
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Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
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hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
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indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
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niveau i. 
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Bent Hansen 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
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DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
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Sandagervej den dag og fik god in-
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I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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service. 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
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til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Rossen Bech  
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til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 
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fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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Iker Urrest i  
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Rossen Bech  
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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møde også være oplæg og input fra andre rele-
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ønsker sine medlemmer og  
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indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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der fokus på forskellige former for opti-
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DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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baggrund i den opnåede viden og forståelse kan du anvende værktøjer som 
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering 
af konkrete produktionsudfordringer. 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
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tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
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ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
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tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
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Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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niveau i. 
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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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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 – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Bonde Ørskov  
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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niveau i. 
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møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
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2017 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 
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Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  
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produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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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 – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
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konkurrenceevnen og dermed sikre, 
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Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
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værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 
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Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  
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indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
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nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
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virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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service. 
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den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
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er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
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gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
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både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 
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Kurser og seminarer 
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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 
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2017 
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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 
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af konkrete produktionsudfordringer. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Bent Hansen 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
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den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
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gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 
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Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 
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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. 
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Avanceret drejeoptimering – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

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 – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 
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cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
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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”. 
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gengives efter aftale med DAMRC.  
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
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Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
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spiration og nyttig viden med derfra. 
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Vi har for nylig haft besøg af industri-
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 
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Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
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for, hvordan et højt-automatiseret 
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Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
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både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser. 

2017 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med 
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dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  
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Vi har for nylig haft besøg af industri-
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både Herningsholm Erhvervsskole og 
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Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Iker Urrest i  
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 
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rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
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Modtager du dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde dig 
fremtidige opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til Lene på 
len@damrc.com med teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt du 
modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på 
samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC nyhedsbrev”. 
 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun 
gengives efter aftale med DAMRC.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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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 velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men til at kontakte Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

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

Sandagervej 10  
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
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I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
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ste teknologi implementeret så tidligt 
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ler og videregående uddannelsesinsti-
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tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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service. 
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at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 
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DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
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Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
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stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 
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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. 
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modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig på 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
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at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
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Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
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for, hvordan et højt-automatiseret 
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Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
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som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
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Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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af konkrete produktionsudfordringer. 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men til at kontakte Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com.  

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

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  
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Iker Urrest i  
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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 – 16.januar, 30.januar samt 20.-21. februar 

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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Iker Urrest i  
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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til Lene på len@damrc.com. 

Der er stadig ledige pladser på vores kurser. 

2017 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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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 – 16.januar, 6.februar samt 13.-14. marts 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Bonde Ørskov  
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
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at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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. 
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cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
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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 velkom-

men 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”. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  
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Iker Urrest i  
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
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stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
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både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Rossen Bech  
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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bestyrelsesformand Søren 
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Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
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systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 
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virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 
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nogle af emnerne måtte være relevante for dig, og at du har lyst til at deltage. 
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til Lene på len@damrc.com. 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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han har taget sin bachelor i mechanical 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
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service. 
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
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dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
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Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
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undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
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Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
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sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
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andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
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ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
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Bent Hansen 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
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en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 
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Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
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slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 
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DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
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internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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spåntagende processer.  
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niveau i. 
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møde også være oplæg og input fra andre rele-
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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sammen med DAMRC´s direk-
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Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  
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sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør 
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Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  
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undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
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håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
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Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
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spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 
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tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
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Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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samarbejdspartnere  
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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ønsker sine medlemmer og  
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rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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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.  

Sandagervej 10  
7400 Herning 
21545054 
 www.damrc.dk 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 

mailto:len@damrc.com
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk/wp-content/uploads/170116-Avanceret-drejeoptimering.pdf
http://www.damrc.dk
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx
http://di.dk/diuddannelse/konferencer/pages/nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-6411.aspx


D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
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Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
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men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  
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som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
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internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
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Studerende får viden om den nyeste teknologi 
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initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  
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ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 
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Iker Urrest i  
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Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 
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tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
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skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
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for, hvordan et højt-automatiseret 
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at produktionen forbliver i Danmark.  
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ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
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ler og videregående uddannelsesinsti-
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både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
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De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 
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rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
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Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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D A M R C  

Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 
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sammen med DAMRC´s direk-
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udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
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regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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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Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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Nyhedsbrev nr.4 2016  

For hele tiden at sikre at der er fokus på 
udfordringerne i den danske industri prøver DAMRC 
til stadighed at  være i dialog med politikerne lokalt, 
regionalt og på landsplan. 

 

Bent Hansen 

D. 9 november  besøgte Regionsrådsformand Bent 
Hansen og Regionsdirektør Jacob Stengaard 
Madsen DAMRC til en dialog om hvordan vi i 
samarbejde med industrien kan bringe yderligere 
værdi og dermed vækst til regionens virksomheder. 

 

Samarbejde med politikerne 

 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang H. C. Petersens Maskinfabrik. 

H. C. Petersens Maskinfabrik er beliggende i Haderslev er grundlagt i 1974. 
Siden har virksomheden udviklet sig til at være en moderne, innovativ 
virksomhed med stor ekspertise i spåntagende bearbejdning. 
Spidskompetencen er drejning af emner i Ø 1-150 mm. Der bearbejdes emner i 
både rustfri stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM. 

De seneste år er der investeret kraftigt i automatisering og robotarme. Målet er 
at udvikle rammeaftaler og derved sikre kunderne produkter af høj kvalitet, stor 
fleksibilitet og ultrakort leveringstid. 

Ny studerende : Iker Urresti  

Kurser og seminarer 

DIRA ROADSHOW 

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

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  
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skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering 
af konkrete produktionsudfordringer. 

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

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræsepro-
cesser. Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du an-
vende værktøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynami-
ske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men 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 

Det er med fornøjelse, at vi byder velkommen til endnu et nyt medlem. Denne 
gang Houghton Danmark A/S. 

Kombinationen af avanceret smøreteknologi og over 100 års ekspertise i 
fremstillingsindustrien, gør Houghton til en global leder indenfor industrivæsker 
og servicering af disse i dag. Houghton er en af verdens største og ældste 
etablerede leverandører af specialvæsker til metalindustrien samt medfølgende 
service. 

Houghton tilbyder køle-smøremidler med en additivering der går fra medium 
smørende emulsioner til højtsmørende mineral-oliebaserede emulsioner. I 
sortimentet forefindes vegetabilsk, esterbaserede kølesmøremidler der udover 
at være højt ydende, også er hudvenlige. De højtsmørende køle-smøremidler er 
fremstillet på baggrund af den nyeste teknologi og godkendt af flyindustrien til 
bearbejdning af bl.a. aluminiumsdele. Af fuldsyntetiske produkter tilbydes 
slibevæsker til hårdmetaller, til krævende bearbejdning af rustfrit stål og til 
diverse former for slibning, såsom rund- og planslibning samt creep-feed 
grinding. 

Houghtons formål med at melde sig ind som medlem hos DAMRC er blandt 
andet at få mulighed for at afprøve produkterne i forskellige testopstillinger 
under varierende forhold. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs aflagde 
DAMRC Teknologicenter et besøg d. 21. november. Efter 
en rundvisning var der en efterfølgende drøftelse af, hvor-
dan DAMRC fortsat kan bidrage til at øge forskningen in-
den for bearbejdning i den spåntagende metalindustri.  

Ligeledes var der fokus på opkvalificering af arbejdsstyr-
ken. DAMRC dækker i dens undervisning fra elever på 
hovedforløb 1 på Industriteknikeruddannelsen i samarbej-
de med erhvervsskolerne til studerende fra såvel Aarhus 
Universitet, Syddansk universitet og VIA University Col-
lege.  

I tæt koordination med AMU  laver  DAMRC også efterud-
dannelse for industrien på et niveau over det AMU-
systemet tilbyder.  

Al undervisning foregår i vores egen faciliteter, hvilket be-
tyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem den 
undervisning der gives til teknikere og studerende – Dette 
er en unik model som vi gerne deler med andre, da vi ser 
stor værdi af at favne hele uddannelseskæden. 

Uddannelses-  og forsk-

ningsminister Ulla Tør-

næs med direktør Klaus 

Bonde Ørskov  

Iker er fra Baskerlanet i det nordlige Spanien, hvor 
han har taget sin bachelor i mechanical 
engineering på Mondragon Universitet. Han er nu i 
gang med sin master i mechanical design, og den 
skal han færdiggøre, mens han er her hos os. Vi 
håber, I vil tage godt imod ham. 

23. november havde DIRA lagt et stop 
hos DAMRC ind på deres årlige 
Roadshow rundt i landet.  

I år var fokus især på mulighederne 
for, hvordan et højt-automatiseret 
produktionsanlæg er med til at højne 
konkurrenceevnen og dermed sikre, 
at produktionen forbliver i Danmark.  

Godt 100 gæster lagde vejen forbi 
Sandagervej den dag og fik god in-
spiration og nyttig viden med derfra. 
Vi siger tak for besøget til DIRA og 

I vores bestræbelser på at få den nye-
ste teknologi implementeret så tidligt 
som muligt har DAMRC afholdt flere 
kurser for studerende på erhvervssko-
ler og videregående uddannelsesinsti-
tutioner. 

Vi har for nylig haft besøg af industri-
tekniker-talenterne på H1-forløbet fra 
både Herningsholm Erhvervsskole og 
Mercantec, Viborg samt ingeniørstu-
derende fra Institut for Teknologi og 
Innovation på Syddansk Universitet.  

De fik her et indblik hvad der rører sig 
internationalt med hensyn til teknologi 
indenfor spåntagningen. Ligeledes var 
der fokus på forskellige former for opti-
mering af bearbejdningsprocesser . 

Studerende får viden om den nyeste teknologi 

Industrisamarbejdet, som er en del af DI  har taget 
initiativ til et netværket er for alle med interesse for 
spåntagende processer.  

Med Industrisamarbejdets egne ord er DAMRC 
deltager i netværket for at sikre et højt og relevant 
niveau i. 

Der afholdes 4 møder årligt hvor mødeformen va-
rierer efter faciliteterne. Der vil på hvert netværks-
møde også være oplæg og input fra andre rele-
vante indlægsholdere inden for spåntagning. End-
videre giver netværket mulighed for at skabe nye 
faglige og sociale relationer.  

Vi byder på en gratis prøvetur den første net-
værksgang og håber du har lyst til at være med. 
Du kan finde flere oplysninger her: http://di.dk/
diuddannelse/konferencer/pages/
nytnetvaerkomspaantagendebearbejdning1212-
6411.aspx 

Nyt netværk for spåntagning 

DAMRC  

ønsker sine medlemmer og  

samarbejdspartnere  

en glædelig jul og et godt nytår. 

Iker Urrest i  

Regionsrådsformand Bent 

Hansen og Regionsdirektør 

Jacob Stengaard Madsen 

sammen med DAMRC´s direk-

tør Klaus Bonde Ørskov og 

bestyrelsesformand Søren 

Rossen Bech  

Ulla Tørnæs 

Nye medlemmer 
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