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DAMRC nyhedsbrev – 2 / 2014 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun 

gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com   

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du velkom-

men til at kontakte Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com.   

Indhold 
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om den eksplosive vækst i med-

lemmer, DAMRC har oplevet efter den veloverståede Værktøjsmaskinmesse,  

DAMRC´s generalforsamling samt  åbningen af  DAMRC Teknologicenter 

d.22. Maj.  

Generalforsamling 
I forbindelse med den afholdte generalforsamling d.27. februar blev der ved-

taget enkelte ændringer i vedtægterne for DAMRC. Med disse ændringer er 

det nu blandt andet blevet muligt for DAMRC at tilbyde sølvmedlemskab til 

alle virksomheder uanset størrelse. 

Der kom desuden en ny mand i bestyrelsen, idet nye Erhvervsdirektør for 

Herning/Ikast-Brande kommuner Kenneth Mikkelsen blev valgt ind. Der var 

genvalg til Lars Rasmussen og Søren Rossen Bech. Sidstnævnte blev på det 

konstituerende bestyrelsesmøde genvalgt som formand for DAMRC. Den 

samlede bestyrelse kan i øvrigt ses på DAMRC´s hjemmeside 

http://www.damrc.com/Board 

Seminar vedrørende håndtering af residual stress  
D.25. marts afholdte DAMRC et seminar angående en for danske virksomhe-

der ny tilgang til afspænding af intern stress i metalemner. Ved at erstatte 

den traditionelle varmebehandling med vibrationsafspænding kan der op-

nås store økonomiske, energi- og tidsmæssige besparelser i produktionen. 

Der var stor interesse omkring emnet og et specifikt undervisningsforløb er 

under udarbejdelse. Er du interesseret i at høre mere om denne spændende 

teknologi, så kontakt seniorkonsulent Erik Kristensen på ekr@damrc.com el-

ler mobil: 20283452.  

Succes på Værktøjsmaskinmessen 
Under messen kunne der fornemmes en spirende optimisme i branchen, 

hvilket udmøntedes i en stor interesse for DAMRC og muligheder for fremti-

dig samarbejde med henblik på optimering og udvikling af nye produktions-

processer. Der blev lavet mange aftaler og der arbejdes på højtryk i organi-

sationen for at få fulgt op på de mange spændende henvendelser. 

Kenneth Mikkelsen,  

Erhvervsdirektør EHIB er ny  

bestyrelsesmedlem i DAMRC 
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Under messe blev der desuden underskrevet 2 medlemskaber med hen-

holdsvis Fanuc and CGTech, UK. Se yderligere beskrivelser af de to virksom-

heder senere i dette nyhedsbrev.  

DAMRC fik desuden virksomhederne NiCool og Cimcool som sponsorer af 

køle-smøremidler til det nye Teknologicenteret, der åbner i maj måned som 

omtalt andetsteds i nyhedsbrevet. 

Nye medlemmer 
Gennem de sidste par måneder er medlemskredsen i DAMRC vokset med 25 

%, hvilket afspejler behovet for DAMRC og målrettet forskning og udvikling 

inden for spåntagning. Interessen for DAMRC er især øget mærkbart efter 

DAMRC Teknologicenter er blevet en realitet.  Flere medlemmer pointerer 

netop vigtigheden af et neutralt forum, hvor branchen kan udveksle erfarin-

ger og i fællesskab hjemtage ny teknologi og viden. 

Idé-Pro 
Virksomheden Idé-Pro Engineering and Software A/S har pr. 1. maj meldt sig 

ind i DAMRC for på den måde at styrke det allerede eksisterende samarbejde 

mellem Idé-Pro og DAMRC. Som en del af aftalen omkring medlemskabet vil 

Idé-Pro stille Catia software og træning til rådighed for DAMRC. Idé-Pro`s 

medlemskab af DAMRC er en styrkelse af det fremtidige CAD/CAM setup i 

DAMRC, da DAMRC nu råder over 3 komplimenterende CAD/CAM systemer 

Fanuc 
Den danske afdeling af den japanske maskin- robot og styrringsproducent 

FANUC har pr. 1 april indgået aftale om medlemskab af DAMRC. Mikkel Jon 

Hass fra Fanuc-Danmark underskrev på Værktøjsmaskinmessen i Odense i 

starten af april en medlemsskabsaftale med DAMRC. Fanucs medlemskab i 

DAMRC understøtter det forskningsmæssige fokus omkring bearbejdning 

med robotter i DAMRC.  

Mazak 
Helt i tråd med nu afdøde Direktør for Mazak Danmark, Kim Nielsen, blev 

Mazak de første til at opstille en maskine i det nye DAMRC Teknologicenter. 

Den 9. april blev den første maskine, en Mazak Integrex i200S således bug-

seret ind i Teknologicenteret. Kim fik desværre ikke selv lov at overvære in-

stallationen, men det arbejde Kim havde igangsat i starten af 2013 har nu 

båret frugt. Ud over opsætning af maskinen, har Mazak pr. 1. april tegnet et 

medlemskab af DAMRC. Æret være Kim Nielsens minde 
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CGTech 
Den engelske virksomhed CGTech har igennem længere tid været i dialog 

med DAMRC omkring øget samarbejde. Kulminationen på disse drøftelser 

er, at CGTech med virkning fra 1. april har meldt sig ind i DAMRC. Som en del 

af aftalen mellem CGTech og DAMRC har DAMRC nu fået stillet softwaresy-

stemet Vericut til rådighed, hvilket naturligvis er en yderligere styrkelse af 

kompetencerne og kapabiliteten i DAMRC 

DACS 
I forlængelse af et succesfuldt samarbejde med DAMRC omkring et af virk-

somhedens innovationsprojekter har DACS valgt pr. 1 april at tegne medlem-

skab af DAMRC. Aftalen omkring medlemskab kommer netop som innovati-

onsprojektet er afsluttet og i en forståelse af, at DACS ønsker at fortsætte 

det strategiske samarbejder med DAMRC. DAMRC vil således også i de kom-

mende måneder være i tæt interaktion med DACS. 

AVS Danmark 
Som specialist inden for olieudskillelse og filtrering til den bearbejdende in-

dustri har AVS Danmark vist stor interesse for DAMRC. Interessen har været 

så stor, at AVS Danmark pr. 1. april har indgået aftale om medlemskab i 

DAMRC. Som en del af den indgået aftale, har AVS Danmark i samarbejde 

med deres svenske leverandør Absolent valgt at sponsorere A•SMOKE 20 

filtreringssystem. Med det nye filtreringssystem vil DAMRC effektivt kunne 

filtrere alle typer emissioner fra bearbejdningsstationer i teknologicenteret. 

Prodan 
Fremstillingsvirksomheden Prodan i Randers er med virkning fra 1. maj en 

del af medlemskabskredsen i DAMRC. I forbindelse med indtræden som 

medlem i DAMRC, igangsættes et teknologisamarbejde mellem Prodan og 

DAMRC med henblik på at identificere mulige produktionsoptimeringspro-

jekter. Med Prodans medlemskab har endnu en af de større danske spåntag-

ningsvirksomheder valgt at være med til at påvirke udviklingen af DAMRC til 

gavn for den samlede produktionsindustri i Danmark. 

DAMRC Teknologicenter 
Opbygningen af Teknologicenteret er i fuld gang. Teknologicenterets under-

visningslokale står klar med plads til 36 studerende eller kursister og den 

første maskine er installeret. Medio april rullede lastbilen ind med en MAZAK 

Integrex i200S. De næste maskiner, der sættes plads i løbet af maj måned, 

er en Hermle C22 og en Ultrasonic 20 fra DMG Mori Seiki. DAMRC´s ønske 
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om at være ”best in class” gør sig også gældende med hensyn til arbejds-

miljø. I forbindelse med spåntagningsmaskinerne er der installeret Absolent 

Oliemistfiltre fra AVS Danmark. 

Grand Opening d.22. Maj 2014 
Medlemmer af DAMRC samt samarbejdspartnere inviteres hermed til indvi-

elsen af DAMRC Teknologicenter d.22 Maj 2014 kl. 13.30-16.00. Programmet 

er følgende:  

13.30 Velkomst ved DAMRC´s bestyrelsesformand Søren Rossen 

Bech. 

13.40 Taler ved officials og samarbejdspartnere. 

14.00 Officiel indvielse ved Forsvarsminister Nikolaj Wammen. 

14.10 Reception. DAMRC er vært ved et lettere traktement 

Under receptionen vil der være forskellige bearbejdnings- 

demonstrationer i samarbejde med DAMRC´s samarbejdspartnere 

 

Grundet begrænset plads skal bindende tilmelding ske senest d.14.maj til 

Lene Nielsen, len@damrc.com /2154 5054 

 

Tilmelding og afmelding af nyhedsbrev 
Hvis du modtager dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at tilmelde 

dig fremtidige opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail til 

kbo@damrc.com med teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. Såfremt 

du modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes framelde dig 

på samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC nyhedsbrev”. 

Med venlig hilsen 

Klaus Bonde Ørskov 

Direktør, DAMRC 

Det nye undervisningslokale i 

DAMRC Teknologicenter 
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