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Kostnadsfritt

Seminarium
13 nov

Studiebesök
13 - 15 nov
Tryckluft är ett
dyrt medium.
Undersökningar visar
att det på kort tid
går att minska
användningen
av tryckluft
med 30 - 50 %.
Vi kommer att prata
teknik, beteende,
rutiner och ekonomi.

Tryckluft
– till vilket pris?
Hur kan ditt företag spara pengar på att
effektivisera tryckluftssystemet?
Seminarium den 13 nov:
8.00 Daniel Winkler, VD på LMS Nordic med mångårig
erfarenhet av tryckluft talar om läckagesökning, optimering,
och mätning som metoder för effektivisering.
Benny Hermansson, driftansvarig på MIM Construction talar
om ögonöppnaren när han vid en läckagesökning för 10 000 kr
fick syn på ett årsläckage på 300 000 kr!
9.30 Fika
10.00 Tvärs över gården ligger Sailyard som bygger exklusiva
båtar. Magnus Larsson, VD visar företaget och vi går igenom
tryckluftssystemet för att leta svaga punkter och läckage.
12.00 Lunch på Kärranäs Restaurang.

till vilket pris?

Studiebesök 13 – 15 nov

Anmälan
och information:
Energicoach, Företag:
Eva Ginstrup
eva.ginstrup@uddevalla.se
www.vanersborg.se/energicoach

Tel: 0522-69 63 54

Finansieras av
Energimyndigheten och
Europeiska regionala
utvecklingsfonden via Nationella
regionalfondsprogrammet.

På företag med tryckluft i Uddevalla, Vänersborg och
Trollhättan. För detaljerat program kontakta Eva.

Välkommen att delta på det som passar!
Plats: Kärranäs Restaurang & Konferens
Kärrastrandvägen119, Uddevalla
Benders i Uddevalla, tidigare Volvo området.
Anmälan senast den 2 nov till eva.ginstrup@uddevalla.se
Vi bjuder på fika och lunch. Ange önskemål om kost.
Välkommen!

Daniel Winkler
”Att nå verklig framgång med läckagekontroll innebär
att man skall kunna se besparingen i kompressorrummet och i rena kWh. Allt annat förblir teorier och
önsketänkande.” Daniel är VD på LMS Nordic med
Nordens första on-line kurs i tryckluft.

Benny Hermansson
Driftsansvarig på MIM Construction i
Frändefors/Trollhättan som tillverkar säkerhetsdetaljer
för bilindustrin. Han talar om ögonöppnaren när han vid
en läckagesökning för 10 000 kr fick syn på ett
årsläckage på 300 000 kr! Även om utmaningarna att
täppa till dem.

Magnus Larsson
VD på Sailyard visar sitt företag som bygger exklusiva
båtar. Vi går igenom tryckluftssystemet och letar svaga
punkter och läckage.

Eva Ginstrup
Energicoach som hjälper mindre verkstadsföretag att
minska sin energianvändning och spara både på miljön
och plånboken. Samverkan mellan Uddevalla,
Vänersborg, Trollhättan, Norra Bohuslän och
Dalslandskommunerna.

