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Danish Advanced Manufacturing Research Center

Global Manufacturing Festival- muligheden for at finde ud 
af hvad du ikke ved noget om- endnu

Global Manufacturing Festival 2018 blev afholdt for  første gang  i marts måned i samarbejde med Business Region 

MidtVest, AU Herning og de lokale erhvervsråd . Festivallen, der blev afholdt delvis i DAMRC Teknologicenter, var 

kendetegnet ved indlæg fra en række forskellige personligheder fra ind- og udland, som på informerende, provokerende 

og inspirerende vis sætter fremtidens teknologiske kvantespring på dagsordenen.

Blandt andet blev virksomhederne  provokeret ved en opfordring til at droppe noget af seriøsiteten og i stedet booste 

innovations motivationen ved at slække på fokusset på struktur, drift og omkostninger. Gijs van der Velden fra MX3D 

udtrykte:  ” Ægte innovation handler ikke om at tænke lineært. Det handler om at turde tænke det umulige – og derfra 

føre det ud i livet,”  og fortsatte "Dette kunne være motivation for at deltage i næste Global Manufacturing Festival- at 

finde ud af hvad man ikke ved noget om- endnu!"

Også de helt unge var repræsenteret blandt deltagerne- Robert Nielsen og Johan Stensig på 18 og 21 år går begge går 

på talentsporet på industriteknikeruddannelsen. De har tidligere deltaget i DAMRC arrangementer og det var derfor et 
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klart valg at deltage i festivallen. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at tiden er givet godt ud, idet jeg tidligere kun har haft gode erfaringer med hjem, når jeg har 

været i forbindelse med DAMRC,” siger Robert, der er lærling hos VOLA A/S i Horsens, hvor han primært arbejder med 

spåntagning, og tilføjer: ”Hver gang er jeg blevet overrasket over DAMRC’s logiske tilgang til at skabe værdi ind i de 

ting, jeg beskæftiger mig med”

På spørgsmålet om de ville anbefale andre at deltage i festivallen næste gang var:: ”Ja, absolut. Det har jeg faktisk 

allerede gjort,” lyder det fra Robert, der bakkes op af Johan: ”Det handler om at blive klædt godt på til den fremtid, der 

venter. Det har man i høj grad muligheden for her.”

Planlægning af Global Manufacturing Festival 2019 er allerede skudt i gang og vi ser frem til at kunne tilbyde industrien 

et boost  omkring den nyeste teknisk viden og fremme innovationstankegangen.

Nye medlemmer
Som en del af en samlet aftale med Business Region MidtVest 
har yderligere 3 kommuner- Skive, Struer og Lemvig-  valgt at 
blive en del af DAMRC for der igennem at skabe øget fokus på 
produktivitet og konkurrencekraften i virksomhederne i 
lokalområdet.

I fællesskab vil de 7 kommuner i Business Region Midt Vest:  
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive 
og Struer kommuner stå sammen om at skabe bedre betingelser 
for vækst gennem et ambitiøst partnerskab med erhvervslivets 
regionale aktører. Produktionsindustrien er vidne til en 
transformation, hvor nye digitale teknologier forandrer den måde, 
vi producerer, distribuerer og genbruger produkter og materialer. 

Ved en samlet indsats med hjælp fra DAMRC understøttes 
omstillingen til de muligheder, som ligger i ’smarte’ teknologier og 
bæredygtige løsninger. 
  Formålet er også at øge viden, kompetencer og kendskab til 
mulighederne  ved nye produktionsformer og markedstendenser, 
så man fremmer motivationen for områdets innovation og 
iværksætteri at  fortsætter ad nye og mere digitale spor.

DAMRC InnoBooster industrien!



Har du ideen til et nyt produkt, en ny service eller kan du 
producere smartere eller billigere?

Så kan InnoBooster støtte din virksomheds udvikling og give dig 
økonomisk hjælp til at komme fra tegnebræt til virkelighed. Det 
er nemt og enkelt – og DAMRC er med dig hele vejen!

Når det går rigtig stærkt og fokus er på driften, kan det være svært 
at finde tid og ressourcer til innovation og udviklings-aktiviteter. 
De gode ideer når aldrig op på bordet men bliver i skuffen – men 
sådan behøver det ikke være.

Med InnoBooster kan du få støtte til at DAMRC dykker dybt og 
nørder, løse problematikker du selv er kørt fast i eller blot sikrer, at 
udviklingen hele tiden er på skinner.

Hos DAMRC har vi rigtig god succes med InnoBooster og vi stod 
sidste år bag knap 2% af alle godkendte InnoBoostere i hele 
Danmark.

Kontakt os og beskriv din idé, så giver vi dig feedback og hjælper 
dig videre!

Charlotte Frølund Ilvig, chi@damrc.com, 2030 4599             
Leo Ravn-Nielsen, lrn@damrc.com, 6165 6620

Samarbejde gav brugbar viden og konkret effektivisering!

Et samarbejde mellem DAMRC, Middelfart Erhvervscenter og syv lokale produktionsvirksomheder har optimeret 
produktionsprocesser med mere end 40% i gennemsnit.

”Målet med forløbet ’Vækst i produktionsvirksomheder’ var at hjælpe og inspirere produktionsvirksomheder til at øge 
produktivitet og konkurrenceevne ved at fin-tune processerne i maskinerne samt tilføre medarbejderne viden og 
procesforståelse. ”Og når forløbet er blevet så stor en succes, skyldes det ikke mindst, at de deltagende virksomheder 
og deres medarbejdere er blevet stadig mere nysgerrige og engagerede undervejs gennem forløbet”, tilføjer Leo Ravn-
Nielsen, der er Sales Engineer hos DAMRC.

Tommy Madsen, der er supervisor i maskinafdelingen hos Carl Hansen & Søn i Gelsted, mener således også, at forløbet 
har været det hele værd. Ikke mindst fordi en boremaskine, der borer langhuller, nu borer helt præcist og maskinen der 
laver bøjler til Y-stolen er blevet 32% hurtigere.

“Det overraskede os meget, at DAMRC kunne komme udefra og hjælpe os til så markante forbedringer,”
siger Tommy, der dog ikke lægger skjul på, at han i første omgang var skeptisk omkring forløbet.



“Min første tanke var, hvad kan de, som vi ikke selv kan. Vi har jo kendskabet og erfaringen med vores maskiner. Men 
den tanke blev hurtigt gjort til skamme,” siger Tommy og tilføjer:

“Jeg kan kun opfordre andre produktionsvirksomheder til at deltage i sådan et forløb. Resultaterne er konkrete, og vi har 
fået en masse inspiration og brugbar viden med.”

Vækst i produktionsvirksomheder blev gennemført fra januar til marts 2018 som et samarbejde mellem DAMRC, 
Middelfart Erhvervscenter og syv lokale produktionsvirksomheder, og forløbet har været økonomisk støttet af 
Middelfart Kommune.

Prototypen på bearbejdning af fremtidens vindmøllle-
komponenter er nu klar til test
Udviklingsprojektet INNOMILL nærmer sig slutfasen og  teori bliver til praksis- hvordan fremtidens meget store 
vindmøllekomponenter kan bearbejdes kosteffektivitet ved at bruge fleksible maskiner.
Det sker når prototypen på fremtidens lette og fleksible fræsemaskine laver sine første spåner.

Når størrelsen på vindmøllerne øges kræves der 
traditionelt set endnu større 
bearbejdningsmaskiner til at løse opgaven. Disse 
maskiner er meget dyre – såvel i indkøb som 
installering i fabrikken.

INNOMILL projektet handler om, at finde en 
alternativ løsning ved at anvende mindre, flytbare 
maskiner som monteres på emnet, hvor der skal 
bearbejdes. Ved at dele emnet op i små områder, 
kan en lille maskine bearbejde et stort emne af 
flere omgange.

Vi har demonstreret, at dette kan gøres med den 
fornødne præcision. Hvis der ønskes høj 
produktivitet kan der anvendes flere maskiner ad 
gangen.

Vi undersøger prototypen nøje for at skabe en 
god forståelse for dynamikken og kræfterne i 
bearbejdningsprocessen. Med denne forståelse 
kan værktøjsbanerne justeres således maskinen 
producerer emner med høj præcision.

Der vil blive afholdt et seminar med 
demonstration af projektet og live-demonstration 
af prototypen hos DAMRC i efteråret 2018. Hold 
øje med vores nyhedsbrev og hjemmeside hvor 
datoen vil blive offentliggjort.

INNOMILL er et samarbejde mellem Global Castings, CNC-Onsite, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og DAMRC. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Persondatapolitik
DAMRC benytter MailChimp til udsendelse af nærværende nyhedsbrev. Som modtager er det altid muligt at framelde 
sig nyhedsbrevet og dermed blive slettet fra modtagerlisten. Det gøres helt nede i bunden af nyheds-brevet.
DAMRCs opdaterede persondatapolitik kan rekvireres ved at sende en forespørgsel til mail@damrc.com.



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



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

Avanceret brug af Solid CAM

27.-30.august 2018

Dette kursus har til formål at løfte den erfarne CNC programmør til et niveau hvor han evner at presse maskiner 

og værktøj til et maksimum via offline programmering.

Læs mere om kurset her:180827 Avanceret brug af Solid Cam

Tilmeldingsfrist: 10.august 2018

FeatureCAM Advanced Milling 2.5D / 3D

10.-14. september 2018

Dette kursus har til formål at give den erfarne CNC programmør viden om den nyeste teknologi indenfor fræsning 

2D / 3D.

Læs mere om kurset her:180910 FeatureCAM

Tilmeldingsfrist: 1.september 2018

Avanceret brug af Solid CAM

17.-21. september 2018



Dette kursus har til formål at løfte den erfarne CNC programmør til et niveau hvor 

han evner at presse maskiner og værktøj til et maksimum via offline programmering.

Læs mere om kurset her:180917 Avanceret brug af Solid Cam

Tilmeldingsfrist: 10.sep 2018

FeatureCAM Turning

25.-26. september 2018

Dette kursus har til formål at give den erfarne CNC programmør viden om den 

nyeste teknologi indenfor turn/mill.

Læs mere om kurset her:180926 FeatureCAM Turning

Tilmeldingsfrist: 10.sep 2018

Avanceret drejeoptimering

3.-4. oktober 2018

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med 

baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer 

som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering 

af konkrete produktionsudfordringer.

Læs mere om kurset her: 181003 Avanceret drejeoptimering

Tilmeldingsfrist : 21.sep. 2018

Avanceret fræseoptimering

1.-2. november 2018

Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for fræseprocesser.

Læs mere om kurset her:181101 Avanceret fræseoptimering

Tilmeldingsfrist : 19.okt. 2018

Få styr på målingerne
Vi arbejder på at starte  kursus med fokus på måleteknik. Skulle dette ave interesse for dig eller andre af 
virksomhedens medarbejdere så hold øje med vores hjemmeside.



Flere kurser er under udarbejdelse

Skulle du have ideer eller ønsker til kurser, kontakt venligst Lene Nielsen på +45 21545054 eller len@damrc.com 
for en uforpligtende samtale

Our mailing address is:
mail@damrc.com
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