
Inbjudan till workshop 
tillsammans med KmK Instrument och MicroStudio

Workshopen är för dig som arbetar med fjädertillverkning och instrument för fjäderprovning och 
har behov av att fördjupa kunskaperna, och/eller är intresserad av MicroStudio’s nyheterna från 
Wiremässan i Düsseldorf i våras. 
Daniele Lorenzato från MicroStudio går igenom nya programvaran PMAR8 samt nya funktioner 
hos PMK samt CAL2D. 
Efter workshopen finns möjlighet att diskutera dina specifika frågor eller funderingar kring 
fjäderprovning och kalibreringar.

WORKSHOP
MicroStudio fjäderprovare – nya programvaran 

PMAR 8 och instrumentuppdateringar
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AGENDA

PLATS

KmK Instrument, Regattagatan 8A, Östermälarstrand Västerås.

DATUM

Tisdag den 25 september 2018.

ANMÄLAN

Registrering sker till och med  21 september 2018
E-mail: info@kmk-instrument.se
Telefon: 021-150 160

Anmälan är bindande. Dokumentation, lunch och kaffe 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.  

Vi förbehåller oss rätten att debitera 200 kronor vid utebliven närvaro.

09:00-09:30 Kaffe, smörgås

09:30-10:00 Välkomnande, Anders Vallenfjord

10:00-10:30 Presentation av MicroStudio, Daniele Lorenzato

10:30-12:00 Nya PMAR 8, programvarufunktioner, grafik samt licensiering

12 :00-12 :45 Lunch

12:45- 14:00 Uppdateringar för PMK och CAL2D, fjäderprovningsutrustningar

14:00-14:30 Öppna frågor, kaffe och avslut

Efteråt finns det möjlighet att stanna kvar och diskutera kring dina/era specifika frågor 
eller praktiskt prova på instrument i demo rummet.

Kort om MicroStudio
MicroStudio grundades år 1988 när Mr Calafà 
installerade den första kameran i världen för att 
mäta fjädrar i en italiensk fjäderfabrik. År 1999 
lanserades LED40, föregångaren till det mer 
moderna LED50-systemet. Idag är MicroStudio 
ledande utvecklare och tillverkare av avancerade 
mätinstrument inom fjäderprovning samt 
tillhörande maskiner. 

Läs mer på www.microstudiotec.it.

Kort om KmK Instrument 
KmK Instrument grundades år 1994 och är ett 
agentur- och kunskapsföretag inom mätning, 
provning och kontroll med fokus på specialist-
kompetens inom områden Mätteknik, Material-
provning och Oförstörande provning. 
KmK Instrument har representerat MicroStudio på 
den svenska marknaden i närmare 10 år. Företaget 
med sitt democenter är lokaliserat i nya lokaler i 
teknikstaden Västerås. 
Läs mer på vår webb www.kmk-instrument.se.
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