
Inbjudan till workhop 
tillsammans med KmK Instrument och Galdabini

För dig som arbetar inom verkstads-, fordons-, plast- eller metallindustrin och är nyfiken på, 
eller har behov av att fördjupa kunskaperna inom, tryck- och dragprovning för att bestämma ett 
materials hållfasthet. Denna workshop ger dig inblick i teorier och principer för dragprovning, 
kännedom av olika standarder samt praktisk utförande på en dragprovmaskin med tillhörande 
programvara. Föreläsare är Dario Cortellezzi. 
Begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!

WORKSHOP
Dragprovning och 
nya programvaran LabTest 
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PLATS
KmK Instrument, Regattagatan 8A, Östermälarstrand Västerås.

DATUM
Tisdag den 27 november 2018.

ANMÄLAN
Registrering sker till och med 23 november 2018
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 mat allergi. 
Workshopen kommer att hållas på engelska, men förklaringar och diskussion sker självklart även på svenska.

Kort om Proceq
Cecare Galdabini utvecklar och tillverkar material-
provningsmaskiner, riktningsmaskiner och 
hydrauliska pressar. Provningsmaskinerna
tillgodoser behoven hos industrin och laboratorier 
inom drag-, kompression-, böjnings- och friktions-
tester på textilier, plaster, gummi, metaller och andra 
typer av prov. 
Läs mer på www.galdabini.it

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

08:30-09:00 Presentation av Galdabini och KmK Instrument

09:00-09:15 Deltagarnas erfarenheter och förväntningar av dagen

09:15-10:00 Generella teorier och principer, standarder, provberedning etc.

10:00-10:15 Kaffepaus

10 : 15- 10 :45 Tryck- och dragprovningsmaskiner

10:45-12:00 Nya programvaran LabTest

12:00-13:00 Lunch

1 3 : 0 0 -13:45 LabTest, forts.

13 :45-15:00 Praktisk tillämpning och “hands-on” övningar i demo rummet

15:00-15:30 Frågor och svar
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NY PROGRAMVARAN LABTEST
Galdabini har lanserat nya programvaran LabTest, vilken ersätter tidigare 
Graphworks. Nyheterna med den nya programvaran, och hur du kan 
uppgradera din maskin presenteras under workshopen.


