
Inbjudan till en halvdags workhop 
tillsammans med KmK Instrument och Proceq

Workshopen är för dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och har behov 
av att fördjupa kunskaperna, och/eller är intresserad av framstående Bluetooth-teknik för portabel 
hårdhetsprovning. Vi presenterar tips och tricks på hur du kan förbättra din mätning med portabla 
hårdhetsprovare från Proceqs Equotip-serie, men även vid användning av andra fabrikat. Ta gärna 
med egna provare för test och förslag på plats. Workhopen hålls av KmK  Instrument tillsammans 
med schweiziska Proceq.

WORKSHOP
Hur du kan förbättra din 
mätning med portabla hårdhetsprovare 
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AGENDA

PLATS

KmK Instrument, Regattagatan 8A, Östermälarstrand Västerås.

DATUM

Tisdag den 28 november 2017.

ANMÄLAN

Registrering sker till och med  20 november 2017
E-mail: info@kmk-instrument.se
Telefon: 021-150 160

Anmälan är bindande. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Antal platser är begränsade, anmäl dig snarast för att säkra din plats. Ange eventuell mat allergi. 
Workshopen kommer att hållas på engelska, men förklaringar och diskussion sker självklart även 
på svenska.  

Vi förbehåller oss rätten att debitera 200 kronor vid utebliven närvaro.

08:00-09:00 Kaffe, välkomnande

09:00-10:00 Presentation Proceq portabel hårdhetsprovning, Equotip-serien och nya 
trådlösa Live

10:00-11 :30 Tips och tricks. Hur kan jag förbättra min provning för att få ut ett bättre 
resultat från min portabla hårdhetsprovare?

1 1 : 30- 12 :30 Lunch

12:30- Efter lunch finns det möjlighet att prova olika enheter och diskutera 
möjligheter kring sin egna hårdhetsprovning etc.

Kort om Proceq
Proceq som grundades för 60 år sedan tillverkar 
högkvalitativa bärbara instrument för oförstörande 
provning av materialegenskaper inom metall, betong, 
sten, papper och kompositer. Proceq designar och 
tillverkar sina produkter i Schweiz och forskning och 
utvecklingsteamet fortsätter att lansera produkter 
som sätter nya standarder för branschen. Proceq 
har ett flertal dotterbolag och erbjuder sina kunder 
utmärkt lokal support. Läs mer på www.proceq.com.

Kort om KmK Instrument 
KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- 
och kunskapsföretag inom mätning, provning 
och kontroll med fokus på specialistkompetens 
inom områden Mätteknik, Materialprovning och 
Oförstörande provning. KmK Instrument har 
representerat Proceq på den svenska marknaden 
i närmare 20 år. Företaget med sitt democenter 
är lokaliserat i nya lokaler i teknikstaden Västerås. 
Läs mer på vår webb www.kmk-instrument.se.
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