
Inbjudan till workshop 

Workshopen är för dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och har behov 
av att fördjupa kunskaperna, och/eller är intresserad av framstående mätteknik gällande form och 
läge, med de senaste kontur- och ytjämnhetsmätarna från Accretech. 
Begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!

WORKSHOP
Form och läge med avancerade

kontur- och ytjämnhetsmätare
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AGENDA

PLATS
KmK Instrument
Regattagatan 8A, Västerås

DATUM
5 februari 2020.

ANMÄLAN
Registrering sker till och med 31 januari 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 Accretech

09:30-09:40 Deltagarnas erfarenheter och förväntningar

09:40-10:00 Standarder för mätning av yta, kontur och form

10:00-10:30 Kaffepaus

10:30-11 :00 Ytstruktur teori. Val av referenslängd (cut-off), P,W och R-profil. Våglängder 
och filter. Olika parametrar och deras utvärdering

1 1 : 0 0 - 1 1 : 3 0 Ytstruktur fortsättning. Olika metoder och instrument, 2D, 3D

1 1 :30-12 :00 Kontur och formmätning

12:00-13:00 Lunch

13 :00-13:30 Presentation av produkter och programvaror från Accretech

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

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

Kort om Accretech
Accretech grundades år 1949 i Tokyo, 
Japan, och är idag tillverkare av industriella 
precisionsmätinstrument. Företaget har etablerat 
sig på den europeiska marknaden sedan år 1989. 
Accretech är specialister inom rundhetsmätning, 
ytjämnhetsmätning samt kontur- och profilmätning. 
Läs mer på www.accretech.eu

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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