
Inbjudan till workshop 
tillsammans med KmK Instrument och Macama CNC Maskiner

Workshopen är för dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och 
har behov av att fördjupa kunskaperna, och/eller är intresserad av framstående teknik för 
portabel hårdhetsprovning. Vi går igenom hur du kan förbättra din provning med portabla 
hårdhetsprovare från Proceq’s Equotip serie, med metoderna LEEB, Portabel Rockwell och UCI. 
Begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!

WORKSHOP
Hur du kan förbättra din portabla 
hårdhetsprovning med Equotip serien
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AGENDA

PLATS
Elite Plaza Hotell, Örnsköldsvik.

DATUM
Tisdag den 18 februari 2020.

ANMÄLAN
Registrering sker till och med 14 februari 2020
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. 

09:00-09:30 Presentation av KmK Instrument och Macama CNC Maskiner

09:30-09:40 Deltagarnas erfarenheter och förväntningar av hårdhetsprovning

09:40-10:00 Förutsättningar för tillförlitlig portabel hårdhetsprovning - val av metod

10:00-10:30 Kaffepaus

10:30-11 :00 Leeb hårdhetsprovning enligt DIN EN ISO 16859

1 1 : 0 0 - 1 1 : 3 0 Portabel Rockwell enligt DIN 50157

11 :30-12 :00 Ultrasonic Contact Impedance (UCI) enligt DIN 50159

12:00-13:00 Lunch

13 :00-13:30 Tillförlitlig provning - från att förbereda materialytor till dokumentation

13 :30-14 :45 Teknisk workshop med praktiska applikationer och tillämpning

14:45-15:00 Frågor och svar, avslutning

Kort om Proceq
Proceq som grundades för 60 år sedan tillverkar 
högkvalitativa bärbara instrument för oförstörande 
provning av materialegenskaper inom metall, 
betong, sten, papper, kompositer mm. Proceq 
designar och tillverkar sina produkter i Schweiz 
och forskning och utvecklingsteamet fortsätter att 
lansera produkter som sätter nya standarder för 
branschen. 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. 
Läs mer på vår webb www.kmk-instrument.se.
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Macama CNC-maskiner AB startades 
2005 av Carl Martinez och är återförsäljare 
åt KmK Instrument från Söderhamn och 
norrut. Läs mer på: www.macama.net

Denna tekniska workshop sker i samarbete med


