Kom til Backstage den 8. november 2018
hos DSB Vedligehold i København
Vedligehold - en vigtig forudsætning for optimering af driften
TID:
8. november 2018
kl. 13.00 - 17.10
STED:
DSB Vedligehold A/S
Otto Busses Vej 2
2450 København SV
Mødelokalet
Vingehjulet.
PRIS:
Deltagelse er gratis

Industrisamarbejdet inviterer til Backstage-arrangement hos DSB
Vedligehold i København den 8. november 2018.
På årets sidste Backstage arrangement besøger vi DSB Vedligehold
på Otto Busses vej i København. Temaet er forebyggende vedligehold. Rettidig vedligehold er en vigtig forudsætning for at kunne
optimere sin drift. DSB fortæller om fremtidens værksted – og om
en mulig robotløsning i forbindelse klargøring/vedligehold af tog.
Efter en rundvisning på værkstedsområdet fortæller firmaet
Pantoinspect, hvordan de med eget udviklet udstyr sikrer forebyggende vedligehold via overvågning og databehandling under kørsel
med tog i høj fart. Efterfølgende fortæller Convatec, hvordan de i
deres produktion har oprettet og benytter forebyggende vedligehold.
Deltagelse er gratis.

Program:
12.30 - 13.00
Ankomst og en let sandwich
13.00 - 13.10
Velkomst
v/Chefkonsulent Rune Jacobsen, Industrisamarbejdet
13.10 - 14.00
Præsentation af DSB samt oplæg om fremtidens værksted
v/Senior Vice President Torben Kronstam, DSB
DSB har meget forskelligt materiel med store vedligeholdsudgifter.
Der er behov for at se ind i fremtidens værksted for at kunne møde denne opgave med enkelthed og samtidigt gøre det effektivt.
Du hører om, hvilke muligheder fremtidens værksted vil give

KONTAKT:
Navn: Rune Jacobsen
Titel: Chefkonsulent
Tlf.: +45 3377 3355
E-mail: ruja@di.dk

TILMELDING:
Senest 2.
november 2018

TILMELD DIG HER

vedligeholdelsesarbejdet i DSB-regi. Vi hører om DSB's tanker om
automation i forbindelse med mulighederne for at indføre
robotteknologi til automatisk tømning af toiletter i togstammerne.
14.00 - 15.30
Rundvisning
v/DSB Vedligehold
15.30 - 15.55
Kaffepause og Networking
15.55 - 16.25
Overvågning af el-togs strømaftagere (pantografer) under
kørsel
v/ CEO Malte Breiting, Pantoinspect A/S.
Hør, hvilke parametre man skal have med i overvejelserne, når der
vælges automatiserede løsninger til forebyggende vedligehold.
Som eksempel fortæller det danske firma Pantoinspect om opbygning af et system, der i dag anvendes af Banedanmark og DSB.
Systemet sikrer, at fejl på togenes pantografer opdages i tide, så
større driftsforstyrrelser undgås.
16.25 - 16.55
Indførelse af forebyggende vedligehold hos Convatec
- hvordan Convatec møder opgaven
v/PTA-chef Ib Poulsen, Convatec.
Hør, hvordan Convatec fik identificeret de opgaver, der indgår, når
man skal opbygge og implementere forebyggende vedligehold i
produktionen. Vi skal naturligvis også høre om de gevinster, man
kan opnå ved at satse på forbyggende vedligehold, og de erfaringer Convatec har samlet op gennem forløbet.
16.55 - 17.10
Erhvervspartnerskabet, tilskud til SMV’ers udvikling
v/Chefkonsulent Rune Jacobsen, Industrisamarbejdet.
En succesfuld ordning med tilskud til udviklingsforløb for virksomhederne fortsætter.
17.10
Tak for i dag, sandwich og networking

