
UNIKT TILLFÄLLE DU INTE FÅR MISSA!

KmK har tillsammans med Xactools haft stor 
framgång på den svenska marknaden med 
kundanpassade automatiska mätutrustningar, 
många kunder efterfrågar nu denna typ av 
lösning.
 
Nu erbjuds ett unikt tillfälle då det i 
maskinhallen samtidigt finns många olika 
maskiner med de vanligaste sensorerna i olika 
kombinationer.

Begränsat antal platser, anmäl dig idag!

FÖRETAGSBESÖK
Automationslösningar med många 

olika integrerade sensorer

KmK Instrument AB • www.kmk-instrument.se • 021-150 160 • info@kmk-instrument.se

MASKINER OCH TEKNIK ATT SE

 a) 1st Kamaxelmätmaskin – probmätning (100 
prober), nockprofil, kombinerad med kamera i 
genombelysning för konturmätning
b) 1st Para anläggning - luftmätning inom 0.2µm 
för att para komponenter, datahantering med 
lagring av 2000 hylsor
c) 2st Eberle maskiner – Trevista ytdefekt kontroll 
med kamerateknik, kamerastation, prober
d) 1st Kullagermätmaskin – Laser och luftmät-
ning, 100 olika artiklar (omställning)
e) 1st Ventilhusmätmaskin – sprickprovning, 
dimensionskontroll, kamera, prober



PLATS
Schlichtäcker 18, 74223 Flein, Baden-Württemberg, 
Tyskland. Ca 50 minuter med buss från Stuttgart.

DATUM
Måndag den 6 maj 2019.

ANMÄLAN
Anmälan sker till och med 30 april 2019.
E-mail: ph.kalbhenn@kmk-instrument.se 
Telefon: 070 - 480 00 81
Ingen avgift.

Ange eventuell matallergi. 
Visningen sker på engelska.

Kort om Xactools
Designar och tillverkar på kunduppdrag 
specialmätutrustningar inkl. matning och 
palettering ofta i rundbordsutförande.
Egen programvara och utvecklingsteam runt 
Xactsoft som styr alla sensorer som vision, prober, 
luft, sprickprovning, märkning m.m.
Läs mer på: www.xactools.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: www.kmk-instrument.se

AGENDA

08:00- Förmiddag ankomst med flyg till Stuttgart/
incheckning valfritt hotell

14:30 – 15:30 Bussresa till Xactools från Centralstation i Stuttgart

15:30 – 18:00 Besiktning av maskiner och teknik

18:00 – 18:30 Bussresa till middag 

18:30 – Kväll Middag (*Bese)

Kväll  - Bussresa tillbaka till respektive hotell

6
MAJ
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* BESEN WIRTSCHAFT (SCHWÄBISCH: BESÂ)
I Schwabenregionen är Besâ ytterst omtyckt. Hur omtyckt förstår man när man vill boka 
bord. Man sitter ofta trång bredvid en bankman, arbetare eller arkitekt och blir serverad 
rustik mat.

Antal platser är begränsade, anmäl dig snarast för att säkra din plats. 

Years
1994-2019

ANNIVERSARY


