MASKIN- OG PROCESSIKKERHED

Den praktiske udførelse
CE-Mærkning på én dag – med værktøjet Safexpert™.

STRUKTUR

Kurset handler om praktisk gennemførelse af en CE-Mærkning - mens vi følger
maskindirektivet. Du får overblik og øvelse i selve processen, herunder anvendelse af direktiver og standarder. Deltageren gennemfører en CE-Mærkning i
Safexpert™ og håndterer både en maskine, en robot og snitflader.
Du får et overblik over de nødvendige aktiviteter til at gennemføre en
CE-Mærkning. Vi anvender et af de bedste værktøjer Safexpert™ til at understøtte en CE-Mærkning. Konkrete spørgsmål og networking.

CE-GUIDE

RISIKOVURDERING

Kurset varer 1 dag og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler rundt om i Danmark.

VIDEN

DIREKTIVER
STANDARDER

Pris: 2.995,- kr.

AUTO GENERERING

Safexpert™. CE-Mærkning.

Workshop med aktuelt indhold.

Kurset går i dybden med Safexpert™ som CE værktøjet. Til risikovurdering, projekthåndtering, håndtering af standarder, dokumentering, verificering og validering. Væk
med de mange regneark…

Workshoppen gennemføres i et samarbejde mellem Lemvigh-Müller og bowitek, og
giver deltageren en konkret aktuel viden. Du får et overblik og praktisk tilgang til de
nødvendige aktiviteter. Vi anvender et af de bedste værktøjer Safexpert™ til at håndterer øvelserne i praksis. Konkrete spørgsmål og networking.

Du får et dybdegående kendskab til brugen af Safexpert™ i forbindelse med gennemførelse af de nødvendige aktiviteter ved en CE-Mærkning, En effektiv fremgangsmåde, hvor du lærer at bruge de tidsbesparende funktioner, så du kommer
hurtigt og sikkert i mål. Konkrete spørgsmål og networking.
Kurset varer 2 dage og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler rundt om i Danmark.
Pris: 6.698,- kr.

bowitek

-

Vesterballevej 4

-

EFFEKTIVITET

KOPI EFFEKT

Kurser for en mere grundlæggende forståelse for CE mærkning, Maskindirektivet og
standarder tilbydes i samarbejde med Lemvigh-Müller. For kursusbeskrivelse og priser
henvises til separat kursuskatalog og Lemvigh-Müllers hjemmeside
www.lemu.dk/kursuscenterW

Som en del af workshoppen, er der mulighed for, allerede på forhånd, at booke 20
minutters efterfølgende konkret sparring med en af eksperterne.
Workshoppen varer 4 timer og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler. Maks 20 deltagere.
Pris 1.495,- kr.

DK 7000 Fredericia

-

Tlf. +45 27 88 06 60

-

Email: bowitek@bowitek.dk

