
Inbjudan till workshop 
tillsammans med Vallon GmbH
För dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och har behov att fördjupa 
kunskaperna, eller är nyfiken på framstående teknik, gällande avmagnetisering. Vallons effektiva 
lösningar efterfrågas av tillverkare av halv-fabrikat material och industrikomponenter över hela 
världen. En effektiv avmagnetisering av t ex stänger, komponenter och detaljer blir allt viktigare 
inom olika tillverkningsprocesser. Denna workshopen ger dig inblick i teorier och principer med 
avmagnetisering samt praktiska erfarenheter och tillämpningar. Det är begränsat antal platser, 
anmäl dig idag för att säkra din plats!

WORKSHOP
kring avmagnetisering av halv-fabrikat material, industriprodukter 

och maskinbearbetade komponenter 
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26 NOVEMBER 2019
KmK Instrument, Regattagatan 8A, Östermälarstrand Västerås

27 NOVEMBER 2019
Scandic Elmia Hotell, Elmiavägen 8, Jönköping.

ANMÄLAN
Registrering sker till och med 22 november 2019
E-mail: info@kmk-instrument.se
Telefon: 021-150 160
Seminarieavgiften är 495 kronor vilket faktureras i efterhand. Dokumentation, lunch, kaffe och deltagarbevis 
ingår. Antal platser är begränsade, anmäl dig snarast för att säkra din plats. Ange eventuell matallergi. 
Workshopen kommer att hållas på engelska, men förklaringar och diskussion sker självklart även på svenska.

Kort om Vallon
Vallon GmbH utvecklar och producerar verktyg 
och system för avmagnetisering. De har mer än 
40 års erfarenhet, vilket gör att de kan erbjuda ett 
mångsidigt produktsortiment med hög kapacitet. 
Förutom standard avmagnetiserande spolar och ok 
levererar de även specialanpassade lösningar. Läs 
mer på deras webb www.vallon.de.

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.  
Företaget med sitt democenter är lokaliserat i nya 
lokaler i teknikstaden Västerås. 
Läs mer på vår webb www.kmk-instrument.se.

AGENDA

09:00-09:15 Välkomnande och deltagarnas erfarenheter och förväntningar av dagen

09:15-09:30 Presentation av Vallon och KmK Instrument

09:30-10:30 Teorier och principer kring avmagnetisering (degaussing part 1)

10:30-10:45 Kaffepaus

10:45-12:00 Teorier och principer kring avmagnetisering (degaussing part 2)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Praktisk tillämpning och mätning av restmagnetism med VMF1

13:30-14:00 Frågor och gruppdiskussion kring olika utmaningar, avslutning
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