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Temakveld med bedriftsbesøk 

 

Anvendelse og demo av 3D printer 

teknologi i framstilling av metaller 
 

Tid: Torsdag 23. april 2015, kl. 15.30-20.30                                     

Sted: Tronrud Engineering, Eggemoen ved Hønefoss 

 

- Felles busstransport med enkel servering under reisen. 

- Demonstrasjon og orientering om 3D print hos Tronrud Engineering 

 

Omtale : 

Dette er en videre oppfølging av temaet fra Temakvelden 

10.desember i 2014.  

   

Utviklingen innen printer teknologi har utviklet seg meget raskt 

i verden i dag, og gjør det i dag mulig å printe ut fysiske volum 

elementer i forskjellige materialer. Det brukes store ressurser 

ute i verden på dette området, og i Nederland har man blant 

annet et prosjekt hvor det bygges et kanalhus bygget opp av 3D 

printede elementer.    

 

På denne temakvelden vil vi fokusere på anvendelsesmulighetene og framstilling av stål- og 

metallprodukter med bruk av 3D printer teknologi i en bedrift som har anvendt 3D printer teknologi i 

flere år i framstilling av metallprodukter.  

 

Program : 

Kl. 15.30 : Oppmøte Sandvika Stasjon for bussavgang til 

Tronrud Engineering  

 

Kl. 17.00 : Faglig program med demo hos Tronrud Engineering  

 

Kl. 19.30 : Retur med buss til Sandvika Stasjon 

 

Kl. ca. 20.30 Beregnet ankomst Sandvika Stasjon 
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Praktiske opplysninger:  

Tid: Torsdag 23. april 2015, kl. 15.30 – 20.30  

Sted: Tronrud Engineering, Eggemoen ved Hønefoss, Flyplassveien 21, Hønefoss (se kart nedenfor) 

Kl. 15.30 : Oppmøte Sandvika Stasjon for felles bussavgang til Tronrud Engineering  

 

Avgift:  
Gratis for medlemmer av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund.  

Ikke-medlemmer kr. 300,-  

 

Påmelding:  

Påmeldingsfrist: 16. april 2015 

Påmelding: send epost til registrering@tekna.no  

Oppgi om du kjører selv eller om du vil være med bussen fra Sandvika stasjon. 

 

Adm:  
Tekna Servicekontoret, Tlf.: 22 94 75 60/61, Fax: 22 94 75 01  

Kontaktperson for info og spørsmål: Kristian Ivsett Johnsen: kij@tekna.no / Tlf. 920 19 692  

 

 

VEL MØTT! 
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