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Välkommen till GTC Seminarium 2022 

Skiving, teori och tillämpning 

 
22 juni 2022 

 
Välkommen till en intressant dag i GTC:s lokaler i Köping där vi samlas kring metoden 

Skiving. Dagen bjuder på en agenda med talare från maskin-/verktygstillverkare, användare 

och forskare. Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat Skivingens för- och nackdelar, 

Trender i process – och verktygsdesign och Simulering av skivingprocessen. Ta även tillfället i 

akt att nätverka och mingla med kollegor i branschen. 

 

Agenda: 

09:30 – 10:00 Kaffe 

10:00 – 10:15 Introduktion av GTC 

10:15 – 11:45 Block 1; Scania, Pittler, Fraunhofer IWU 

11:45 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Block 2; Volvo, Sandvik, Leax+Swerim 

14.30 – 15:00 Fika 

15:00 – 16:00 Block 3; DMG Mori, Summering av dagen 

16:00 Avslut 

 

Seminariet är kostnadsfritt och GTC bjuder på lunch och fika. 

 

Vidarebefordra gärna inbjudan inom er organisation. 

Antalet platser är begränsat 

 

Anmälan senast 2022-06-01 till info@geartechnologycenter.se 
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Om ni är i behov av övernattning, kan vi rekommendera Bishops Arms, Köping, tel. 0221-76 03 00 

 
Hitta hit 
Gear Technology Centre 

Glasgatan 20, Köping 

 

Från E18 sväng in mot Köping, följ väg 250, Arbogavägen. Sen följer du skyltningen mot sjukhuset 

(se karta på hemsidan). 

 

Kort innan ni kommer fram till infarten till sjukhuset, har du på höger sida, Gear Technology Centre, 

Glasgatan 20. 

 

Parkeringsplatser finns till vänster, mitt emot GTC. Var uppmärksam på skyltningen vid parkeringen 

då vissa är reserverade. 

 

Ingång till GTC på gaveln innanför gallergrinden. 

 

 

 

 
 

 

 

Välkommen till en givande dag! 

Gear Technology Centre (GTC) har skapats till att samla resurser för att bedriva kraftfull utbildning 

och forskning inom området kuggteknik. Syftet är att erbjuda den svenska kuggtillverknings-

branschen en resurs för att långsiktigt säkerställa en hög kompetensnivå. 

Parkering för 

Köpings sjukhus 
 

 Ingång 

Parkering 
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