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DAMRC er til og med fredag eftermiddag værter for et
velbesøgt arrangement, der stiller skarpt på produktivitet
inden for spåntagende metalbearbejdning. Cirka 300
henter inspiration over de to dage.
Af:
John Nyberg

"Det her er DAMRC".
Direktør Klaus B. Ørskov er meget tilfreds med de 12 udstilleres
indsats, hvor det virkeligt er lykkedes at skabe et forum for
morgendagens produktionsmuligheder når det gælder
spåntagende metalbearbejdning:

"Sammen viser vi en række eksempler, der kan inspirere de
besøgende, og som kan løfte os alle sammen. Her står
konkurrerende leverandører side om side, og viser forskellige bud
på hvordan tingene kan optimeres, samtidig med at de
respekterer, at der er andre opgaver, som andre er bedre til at
løse," siger Klaus B. Ørskov, og fortsætter:
"Jeg er rigtig glad for den store interesse, som arrangementet har
mødt, og det flotte rykind, der repræsenterer virksomheder fra
stort set hele landet, håber jeg kan blive startskuddet til en række
initiativer i løbet af 2015."
Både hos DMG Mori, Fanuc, Hermle og Mazak var der enighed om,
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at arrangementet var en god anledning til at komme godt i gang
med året. Og interessen blandt de besøgende lover godt for
investeringslysten og viljen til at blive stadig mere produktiv,
understreges det.
Det var også opfattelsen hos Sandvik Coromant, hvor Country
Manager Søren Lange også kunne glæde sig over viljen til
vidensdeling:
"Dér hvor vi virkeligt oplever at danske virksomheder har en
fordel er på medarbejdersiden. Det er velkvalificerede,
interesserede og vidensbegærlige fagfolk, der præger dagligdagen.
Og det er en stor styrke for branchens videre udvikling. Det
kræver naturligvis, at der hele tiden satses på at videreudvikle og
uddanne fagfolkene, og her er arrangementer som dette i DAMRC
Arena bestemt et godt tiltag," fastslår Søren Lange.
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Ud over de fire maskinleverandører og Sandvik Coromant, så er
det til og med fredag eftermiddag også muligt at møde AVS
Danmark, Cadsys, CGTech/IdePro, Dekcam, Erowa Scandinavia,
Kyocera Unimerco og Steinbichler i DAMRC Arena.
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