KUNSKAP & KOMPETENS

FORM & LÄGE, WEBB
Lär dig om form- & lägetoleranser i
ISO-standard genom självstudier på internet

KORTA FAKTA
VEM HAR NYTTA AV ATT GÅ KURSEN?
Du som behöver inblick i skrivsätt och tolkning av form- och lägetoleranser enligt ISO-standard. Du kanske arbetar som konstruktör, mätmaskinsoperatör, kvalitetstekniker, produktionstekniker eller beredare.
Innehållet i kursen är värdefullt även för dig som arbetar med försäljning och inköp.

MÅLGRUPP:
De som behöver inblick i form- och
lägetoleranser, till exempel konstruktörer, beredare, produktionstekniker,
mätmaskinsoperatörer, inköpare och
försäljare.

DÄRFÖR BÖR DU GÅ KURSEN!
Kunskapen är nödvändig för dig som arbetar i en roll där du skapar eller
läser och tolkar form- och lägetoleranskrav på ritningar.

KURSMÅL:
Att ge inblick i standarder för form- och
lägetoleranser, skrivsätt och vad kraven
innebär.

DET HÄR FÅR DU LÄRA DIG
Du får en övergripande inblick i form- och lägetoleranser beskrivna i
olika ISO-standarder. Steg för steg får du lära dig vad toleranskraven
innebär och hur de skrivs på ritning. Det är grundkunskaper som bland
annat mättekniker, konstruktörer, produktionstekniker och kontrollberedare behöver.
KURSLÄNGD
Kursen omfattar en till två dagar beroende på dina förkunskaper och
hur snabbt du arbetar.
KURSMATERIAL
Kursmaterialet nås via en webbportal och är tillgängligt efter personlig
inloggning. Kursen är tillgänglig under tolv veckor efter att du fått dina
inloggningsuppgifter.

FÖRKUNSKAPER:
Grundläggande kunskaper i ritningsläsning, datorvana.
ÖVRIGT:
För att genomföra kursen behöver du
tillgång till en dator och internet.
PRIS: 4 300 SEK exkl. moms.
YTTERLIGARE INFORMATION:
Kontakta oss på telefon 016-16 08 05
eller via e-post:
training.se@hexagon.com.

GENOMFÖRANDE
Kursen är en webbkurs som du genomför på egen hand. Du arbetar i
den takt som passar dig på tider som passar dig. Kursen inleds med
ett diagnostiskt prov, och du arbetar sedan vidare med kapitelindelade
självstudier. Efter att du har utfört slutprov med godkänt resultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

VÄND FÖR KURSINNEHÅLL
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KURSINNEHÅLL

Nedan visas överskådlig kursindelning och innehåll. Till varje kapitel finns ett kunskapstest, så att du kan
kontrollera hur mycket du har lärt dig, och därefter antingen repetera eller gå vidare till nästa kapitel.
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Efter att du har genomfört slutprov med godkänt resultat skriver du själv ut ditt kursintyg.
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