
 

 

 - bliv en del af supportteamet for Aarhus Tech 
 

Så er der mulighed for at få inspiration og høre mere om muligheder og fordele ved et medlemskab i 
foreningen industritekniker.nu.  
Der vil også være mulighed for at få en rundvisning i det nyrenoverede Teknikerhus på Aarhus Tech, med en 
opdateret maskinpark og topmoderne undervisningsfaciliteter. 
 
Der vil være inspirerende indlæg af Klaus Bonde Ørskov - Direktør for DAMRC, demonstration af 
værktøjsnyheder ved Svend Jørgensen – Technical supervisor hos Seco Tools, demonstration af HAAS 5-
akset ved Steffan Ravnskjær – Manager ved Edstrøms Værktøjsmaskiner. 
 

 DAMRC er et videnscenter for bearbejdningsteknologi, de har bl.a. hjulpet over 100 virksomheder 
med gevinster på mere end 30% forøgelse af produktiviteten. Klaus giver sit bud på, hvilke 
teknologier, der er på vej frem i den bearbejdende industri, og hvordan man arbejder struktureret 
med optimeringsarbejde ift. produktionen.  

 SECO TOOLS udvikler, fremstiller og markedsfører produkter til metalbearbejdning. De vil på skolens 
Haas 5-akset fræser bl.a. vise skrubfræse-strategier som dynamisk fræsning, high feed fræsning og 
dyk fræsning. 

 HAAS / EDSTRØMS VÆRKTØJSMASKINER. Haas fremstiller en fuld serie af vertikale og horisontale 
CNC-bearbejdningscentre, CNC-drejebænke og rundborde. Virksomheden fremstiller desuden flere 
forskellige specialmaskiner. 

 
Supportteamet på Aarhus Tech vil arbejde med: 
 

 at udbrede kendskabet til industritekniker- og 
værktøjsmageruddannelserne over for folkeskolens 
afgangsklasser samt øvrige studerende i regionen 

 faglig sparring mellem industrien og Aarhus Tech for at skabe 
arbejdskraft i topklasse 

 at bidrage til fundraising omkring teknologifremmende 
initiativer/aktiviteter 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 
Med Venlig Hilsen 
Søren Madsen, Aarhus Tech &  
Preben Nyhus, Industritekniker.nu 
 
 

 

 

 Vil du være med til at gøre en forskel for industrien i Aarhus? 

Tid og sted 
Onsdag den 29. januar 2020  
kl. 14-17 hos Aarhus Tech, 
Halmstadgade 6, 8200 Århus N 
 
Tilmelding  
Senest den 24. januar til 
pn@industritekniker.nu  
 
Arrangementet er gratis for alle 

Kontaktpersoner: 
Aarhus Tech 
Søren Madsen 
Uddannelsesleder for metal 
Mobil: 4028 6563 
Mail: snmn@aarhustech.dk 

Industritekniker.nu  
Preben Nyhus  
Erhvervs- og uddannelseskonsulent  
Mobil: 6062 2646  
Mail: pn@industritekniker.nu 
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