INBJUDAN

MATERIAL- OCH TEKNIKDAG
19/10 ESKILSTUNA

Mälarplast har nöjet att bjuda in dig till en
informationsdag om möjligheterna med härdplast!
Vi bjuder på en dag fylld med intressanta föreläsningar, trevligt umgänge och nyttiga tips. Årets
material- och teknikdag fokuserar på möjligheter och fördelar med härdplasterna SMC och BMC där vi
gästas av Thomas Lorenz, VD och ägare, samt Peter Ooms, marknadschef, från Lorenz
Kunststofftechnik GmbH i Tyskland. Vi kommer även att få tips och råd hur man ska konstruera
plastdetaljer i såväl termo- som härdplaster samt ges en introduktion till satsningen ”Made by
Eskilstuna”. Observera att delar av föreläsningarna kommer att hållas på engelska.
Dagen riktar sig till inköpare, produktutvecklare och konstruktörer med arbete och intresse inom
plastområdet och är kostnadsfritt.

FÖRELÄSARE

TID & PLATS

Tobias Lindström - vice VD och försäljningschef, Mälarplast

På Mälarplast, Hejargatan 14 i Eskilstuna

Peter Wall - VD och ägare, Mälarplast

Torsdagen den 19/10 kl. 09:30 - 16:30

Feras Kalla - Projektledare, Mälarplast
Niclas Johansson - VD, EXMA Säkerhetssystem
Thomas Lorenz - VD och ägare, Lorenz Kunststofftechnik
Peter Ooms - Marknadschef, Lorenz Kunststofftechnik

VÄLKOMMEN!

AGENDA
09:30

Ankomst, registrering och kaffe...........................................................Peter Wall

10:00

Introduktion och presentation av Mälarplast......................................Peter Wall

10:30

Made by Eskilstuna..................................................................Niclas Johansson
Industriell vardag blir enklast i Eskilstuna

11:00

Att konstruera i plast.........................................Tobias Lindström & Feras Kalla
Praktiska tips, råd och exempel

12:00

Lunch

13:00

Thermosets in SMC/BMC....................................Thomas Lorenz & Peter Ooms
An introduction to the world of thermosets. Material properties,
design and good examples of products made in SMC/BMC from both
a technical and ﬁnancial point of view

15:00

Fabriksvisning

16:00

Kaffe, summering och avslutning

Vi behöver din anmälan senast den 10/11.
Anmälan skickas till materialdag@malarplast.se. Det finns begränsat antal
platser och förtur ges till Mälarplasts kunder.

Mälarplast är er kompletta leverantör för plasttekniska lösningar.
016 51 72 40 | info@malarplast.se | www.malarplast.se

