
25-26 september 2019 - Stenungsbaden Yacht Club

Stenungsbaden succén fortsätter...
Seminariet där du själv bestämmer vad du vill lyssna på!

Utökat program med
6 parallella seminarier



SEMINARIE 1 - UPPGRADERINGAR OCH AVTÄTNINGSTEKNIK FÖR ROTERANDE UTRUSTNING

SEMINARIER

SEMINARIE 6- IT SYSTEM FÖR FRAMTIDENS UNDERHÅLL I SMARTA FABRIKER

SEMINARIE 4 - TILLFÖRLITLIGHET PÅ KRITISKA MASKINER

SEMINARIE 5 - SMÖRJNING & LAGERTEKNIK

SEMINARIE 2 - INDUSTRIELL MÄTTEKNIK FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

SEMINARIE 3 - UPPGRADERINGAR OCH AVTÄTNINGSTEKNIK FÖR STATISK OCH HYDRALISK UTRUSTNING

Gå i din fabrik men stanna på kontoret - 
 VR teknik i 3D Scandata

Visualisera och förstå 
maskinrörelse och 

vibrationer med hjälp av 
kamerateknik

3D scanning för reverse 
engineering av reservdelar

3D scanning inför 
ombyggnation/utbyggnad 

av maskinhallar och 
industrier med Live demo

Rikta maskiner med 
termiska och dynamiska 
rörelser utan problem

Introduktion till mätverktyg för 
ökad tillgänglighet

Ökad tillförlitlighet på 
industrifläktar

URVAL AV ÄMNEN SOM AVHANDLAS:

...OcH MåNgA, MåNgA fLER

Teknik och materialval för att 
garantera ett tätt flänsband

Lagerglapp och rätt 
lagermontage

BAT (Best Available Technology) 
för säker avtätning av ventiler

Modern smörjteknik för 
pneumatik och andra krävande 

applikationer

Uppgradering av hydraulikcylindrar 
med 1-2-3-konceptet

Byter ni olja i växellådor och 
hydraulsystem? Är underhåll av 

oljan ett alternativ?

Delade tätningar - den nya 
standarden för all utrustning?

Smarta tätningar som talar om hur 
de mår - IoT i verkligheten

En boxpackning för hela fabriken? 
Nyutvekling i en etablerad teknik



Det kompletta UNDERHÅLLSSEMINARIET

Vi är mycket glada att åter igen kunna erbjuda dig och 
dina arbetskamrater möjligheten att medverka på Det 
kompletta underhållsseminariet 2019. Två innehållsrika 
dagar på vackra Stenungsbaden i Bohuslän. Vår fulla 
ambition är att varje deltagare efter dessa två dagar 
skall ha med sig en mängd nya verktyg och smarta 
lösningar för att öka tillgängligheten i er anläggning. 

Det kompletta underhållsseminariet samlar marknadens 
experter och du som deltagare har ett unikt tillfälle 
att skräddarsy din egen agenda. Tid är pengar och 
därför skall du få ut största möjliga nytta av den tid 
du investerar. Vi håller 6 seminarier igång samtidigt 
och under 2 fullspäckade dagar har du som deltagare 

möjlighet att välja mellan ett 40-tal olika utbildningsämnen. 
På detta vis får vi ett mycket brett seminarieutbud som ger 
dig maximal utbildning. 

Ta chansen att på detta effektiva sätt bygga på dina 
kunskaper och få med dig mängder av nya verktyg för ert 
moderna underhåll och ökade driftsäkerhet.

Som vanligt när vi på Protoma & MLT arrangerar något så 
kommer vi att ha en mycket trevlig kväll tillsammans.
Vi hoppas att få ta hand om dig i september och ser fram 
emot din anmälan.

Anmälan görs enkelt via: stenungsbaden2019.axacoair.se 
Eller maila ifylld anmälningsblankett till:  
stenungsbaden@protoma.se 

http://stenungsbaden2019.axacoair.se


VÄGBESKRIVNING
STENUNGSBADEN YACHT CLUB

Stenungsbaden Yacht Club ligger 45 km från Göteborg och 
65 tåg eller buss från Göteborg till Stenungssund. Restiden 
med bil är cirka 40 minuter. För att enklare hitta hit kan ni ta 
hjälp av följande länk.

VÄGBESKRIVNING
Från söder: följ E6 mot Oslo, efter Stora Höga/Jörlanda var 
observant för skyltar. Stenungsund centrum, Tjörn, Orust väg 
160, tag av där och fortsätt på väg 160 så ser ni snart hotellet.

Från norr: följ E6 mot Göteborg/ Malmö, efter Ljungskile var 
observant för skyltar. Stenungsund centrum, Tjörn, Orust väg 
160, tag av där och fortsätt på väg 160 så ser ni snart hotellet 
i horisonten.

För kontakt: Telefon 031-742 75 20  |  Fax: 031-52 54 20  |  E-mail: stenungsbaden@protoma.se

Anmäl dig direkt via:
stenungsbaden2019.axacoair.se 
Eller maila ifylld anmälningsblankett till:
stenungsbaden@protoma.se 

ANMÄLAN

http://stenungsbaden2019.axacoair.se 

