
Skruvförbandsutbildning – kompetensöverföring  
för lönsammare produktion 
Välkommen på utbildning hos oss på Colly Components! Vi har lång erfarenhet och 
god kompetens inom skruvförbandsteknik. Vi har under åren i olika sammanhang  
genomfört kvalificerade kundutbildningar för att öka kunskapen inom skruvförband.

COLLY COMPONENTS ON TOUR
Efterfrågan har varit väldigt stor på vår Skruvför-
bandsutbildning de senaste åren – därför åker vi 
nu i höst ut på turné till flera platser i Sverige och 
håller utbildningar. Under åren har vi byggt upp en 
gedigen kunskap och nu vill gärna dela med oss! 
Utbildningen vänder sig till konstruktörer, produk-
tionstekniker, inköpare och kvalitetsansvariga som 
vill lära sig mer om hur kvalitetssäkrade produkter 
kan utnyttjas för att höja lönsamheten. Med rätt  
kunskap redan i konstruktionsstadiet ökar möjlig-
heterna att beräkna och skapa skruvförband med 
maximal kostnadseffektivitet.

Boka in ett kurstillfälle redan nu! Alla kurstillfällen 
kommer vara heldagar där lunch och fika ingår. Vill 
man boka in övernattning får man kontakta respek-
tive hotell.

INNEHÅLL
• Grundförutsättning – Vad är viktigt?
• Helhetssyn på skruvförband reducerar  

totalkostnaden
• Skruvens mekaniska egenskaper
• Åtdragning – Hur påverkar denna skruvens  

funktion?
• Sekundärlåsning
• Dimensionering & beräkning 

Tider: 09:00-16:00
Pris: 2900 kr/person (ex. moms)

HÖSTENS KURSER
Sundsvall: 8 september | Scandic Sundsvall Nord
Örnsköldsvik: 9 september | Scandic Örnsköldsvik
Umeå:15 september | Scandic Plaza
Skellefteå: 16 september | Quality Hotel Skellefteå
Växjö: 7 oktober | Scandic Växjö
Helsingborg: 8 oktober | Scandic Helsingborg
Karlstad: 13 oktober | Clarion Hotel Plaza
Jönköping: 14 oktober | Scandic Elmia

ANMÄLAN
www.collycomponents.se/skruvforbandsutbildning

UTBILDNING FÖR FLER I ER ORGANISATION?
Vi vet att många företag har fler medarbetare som 
kan behöva den här kunskapen. Därför genomför  
vi anpassade utbildningar för mindre eller större  
grupper på plats hos er.

Utbildningen vänder sig till konstruktörer, produk-
tionstekniker, inköpare och kvalitetsansvariga som  
vill lära sig mer om skruvförband.

Låter det intressant? Kontakta Per Samuelsson på
per.samuelsson@colly.se.

collycomponents.se/skruvforbandsutbildning
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