Dansk Selskab for Materialeteknologi, Dansk Maskinteknisk Selskab og Polymerteknisk Selskab inviterer til:

ProduktiONSDAG nr. 2 - Rotationsstøbning
Virksomhedsbesøg hos Dan Hill Plast ved Horsens
Program

1. Foredrag
Peder Madsen, der er direktør for Dan Hill Plast, holder et oplæg om
rotationsstøbningsprocessen og de muligheder processen giver for produktion
af meget forskelligartede emner med relativt lave værktøjsomkostninger. Vi
kommer også til at se eksempler på de plastmaterialer, der ofte bruges til
rotationsstøbning.

2. Rundvisning
Efter Peders oplæg er der en rundvisning på fabrikken, hvor det vil være
muligt at se støbemaskinerne i funktion og få svar på eventuelle spørgsmål.

Om Dan Hill Plast A/S
Dan Hill Plast blev startet i 1957 og beskæftigede sig i mange år med fremstilling af
dukker og sparebøsser. I starten af 80erne startede man en maritim produktion af
fendere og bøjer til lystsejlads, fiskeri og offshore, som eksporteres til hele verden.
Sideløbende med disse produktioner har Dan Hill Plast leveret kundespecifikke
løsninger indenfor rotationsstøbning til dansk og international industri.
I dag er dukker og sparebøsser væk og Dan Hill Plast består nu af to divisioner,
maritime produkter og kundespecifikke løsninger. Dan Hill Plast tilbyder sparring,
design, konstruktion, formfremstilling, produktion, bearbejdning og eftermontage af
rotationsstøbte produkter.
Om ProduktiONSDAG
ProduktiONSDAG er en arrangementrække arrangeret af Dansk Selskab for
Materialeteknologi, hvor netværkets medlemmer og andre interesserede får
mulighed for at besøge forskellige producerende virksomheder. Besøget hos Dan
Hill Plast er det andet i rækken og afholdes sammen med Polymerteknisk Selskab
og Dansk Maskinteknisk Selskab.

Tid:
Onsdag den 23. maj 2012
Klokken 16:30-18:00
(Besøget har været slået op tidligere, men
blev udskudt pga. påsken)
Sted:
Dan Hill Plast A/S
Hornsyld Industrivej 37
8783 Hornsyld
Pris:
Gratis og åbent for alle interesserede.
Der er et gebyr for ingeniøruddannede, der
ikke er medlem af Ingeniørforeningen
Tilmelding:
Tilmelding sker gennem
Ingeniørforeningens online-mødetilmelding.
Hvis du ikke er medlem af
Ingeniørforeningen skal du først oprette
en “Ny bruger“-profil, hvorefter du kan
tilmelde dig.
Arrangementnummer: 994009
Deltagerbegrænsning:
Maks. 30 deltagere
Hvis du har problemer med tilmelding eller
andre spørgsmål så kontakt:
Erik Haastrup Müller
em@futation.com
Tlf: 21691339

Næste produktiONSDAG - Trykstøbning i Zink, onsdag den 2. maj hos Linimatic i Helsinge (Nordsjælland)
Hvis du ikke er medlem af Dansk Selskab for Materialeteknologi og ønsker at modtage invitationer til fremtidige produktiONSDAGE, så meld
dig ind i selskabet ved at sende en mail til tol@ida.dk - det er gratis, hvis du er medlem af IDA. Se arrangement nummer: 994073

