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RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra

Inbjudan till seminariedag inom
NollVibCentrum, förmiddag 19 maj 2022

Välkommen till årets första seminarium inom nätverket NollVibCentrum! Vårens
seminarium kommer att genomföras torsdag 19 maj, kl. 08:50 till kl. 12:00. Till
skillnad från nätverkets tidigare seminarier är detta ett halvdagsseminarium. Det
genomförs som ett hybridseminarium där du som har möjlighet är välkommen till
oss på RISE i Mölndal. Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!

Datum Torsdag 19 maj 2022
Tid 08:50 - 12:00
Plats RISE Research Institutes of Sweden AB, Argongatan 30, Mölndal / digitalt via Teams (gör

https://comm.ri.se/ri/b/m/?l=8bbf3f6c-522b-4185-828c-ba8317152183&r=269292&rcrc=B8C55521
mailto:?&subject=Tips&body=https%3a%2f%2fcomm.ri.se%2fb%2fv%2f%3fvid%3d4400%26v%3d16%26share%3d1%26ucrc%3d3CD545A977


2022-03-23, 09(33Inbjudan till NollVibCentrums vårseminarium, den19 maj 2022

Page 2 of 3https://comm.ri.se/b/m/?l=8bbf3f6c-522b-4185-828c-ba8317152183&r=269292&rcrc=B8C55521

NollVibCentrum
Att minska vibrationsskador genom att åtgärda källan till problemet är målet inom NollVibCentrum. Som
medlem i nätverket får ditt företag kunskap och hjälp vidare i vibrationsrelaterade frågor och även
inbjudan till seminariedagar där vi presenterar vad som pågår inom området. Tillsammans förebygger
vi vibrationsskador! Med NollVibCentrum har vi skapat ett nav där företag och organisationer kan dela
kunskap, erfarenheter och få hjälp med olika vibrationsrelaterade frågor. RISE har lång erfarenhet av
att arbeta med projekt och aktiviteter för att minska vibrationer i maskiner och därmed minska
vibrationsskadorna. NollVibCentrum är till för er som vill öka er kompetens och få information om det
senaste inom området.

Läs det senaste från NollVibCentrum här 

Kontakt
Hans Lindell, RISE Carolina Pettersson, RISE
hans.lindell@ri.se carolina.pettersson@ri.se
070-780 60 02 070-780 61 29

ditt val i anmälningsformuläret)
Anmälan Sista dag för anmälan är 13 maj. Anmäl dig via länken nedan.

Till dig som anmält att du kommer att delta digitalt skickas dagen före seminariet ytterligare
information om hur du ansluter dig till mötet.

Pris Kostnadsfritt för digitalt deltagande samt för 2 personer/organisation på plats i Mölndal. För
ytterligare personer som deltar på plats tas en kostnad på 500 kr per person ut. Seminariet
är endast öppet för medlemmar i NollVibCentrum.

Anmäl dig här

Programpunkter
08:45 Registrering och fika, alternativt digital incheckning med eget kaffe

09:00 Seminariet börjar. Programmet innehåller bland annat:

Vibrationsdämpning i maskiner och prototyper
Aktuell forskning och nya resultat
Omvärldsbevakning, internationellt och inom standardisering
Med mera.

12:00 Lunch för deltagare i Mölndal

Ett mer detaljerat program kommer innan seminariet. Du kan även läsa mer på nollvibcentrum.se

Välkommen!
Hans Lindell och Carolina Pettersson, RISE
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RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I
internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar
vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra
2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.
RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik
expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra
teknologier, produkter och tjänster.

ADRESS
Besöksadress: Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg
Postadress: Box 857, 501 15 Borås

KONTAKT
010-516 50 00  /  info@ri.se

Följ oss

Detta nyhetsbrev har skickats till hans@aming.se.

Uppdatera dina inställningar  /  Avprenumerera  /  Skicka vidare till en vän

Personuppgiftsbehandling
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