Kiwa Inspecta Academy

Missa inte årets höjdpunkt inom din bransch

Krandagarna 2018
SEMINARIUM – UTBILDNING – UTSTÄLLNING
Kostnadsfri kurs 25 september, dagen innan seminariet,
om du deltar på Krandagarna!

Säkra lyft och lasthantering
Gällande regelverk och ansvar

Seminarium och lyftmässa 26–27 september i Eriksbergshallen, Göteborg

Fler sessioner att välja på i år
Ledare/chef • Underhåll/mekanik • Mobila arbetsplattformar • Hamn
Välkomna!
Innehållet i årets program
Moderator: Mats Ahrnens och Johan Persson
Onsdag 26 september
 pphandling av kranar/projektet AITIK 36/Garpenberg
U
Stig Nilsson, Boliden
 äker användning av mobilarbetsplattform
S
Kent Boström, IPAF
 ätt olja i maskin
R
Kenny Åhlfeldt, Fuchs Oil
 ransäkerhetsprojekt 2018
K
Marie Samuelsson, Gigasense
 apacitetsökning av kranar
K
Jukka-Pekka Reijomaa, Konecranes
 ranes going digital
C
Matilda Petersson, Konecranes
Middag med underhållning på hemlig plats

OBS – Välj vad du vill lyssna på!
Torsdag 27 september
SESSION – För dig som ledare/chef
CE-märkning
Nikola Darebratt, Minerva Safety
Arbetsgivarens ansvar 2006:6 och 2003:6 Sanktionsavgifter
Dan Bremberg, Arbetsmiljöverket (AV)
 ffektivisering och kostnadsbesparing 4.0
E
Föreläsare från RISE (tidigare SP)

SESSION – För dig som jobbar med underhåll/mekanik
Skruvförband – bra att känna till
Emma Nilsson, Hilti
Kättingtelfrar i applikationer där man normalt inte tänker lyft
Jürgen Dlugi/Jan Arvidsson, Interlift
Fallskydd och regelverk
Christian Persson, Certex
SESSION – För dig som vill veta mer om mobila
arbetsplattformar
Brister och skador vid besiktning
Bertil Forsberg, Kiwa Inspecta
Haverier på mobila arbetsplattformar
Kent Boström, IPAF
Beställ rätt lift – Uthyrningsfirma/Kiwa Inspecta
Niklas Rohman, Stavdal
SESSION – För dig inom hamn
Kostnadseffektivisering med eldrivna mobila hamnkranar
Anders Wänglund, OP System
Tunga lyft på ett lättare sätt
Sören Lindby, Oxelösunds Hamn
Säkra personlyft inom hamn/CE-märkning
Nikola Darebratt, Minerva Safety
GEMENSAMT
Haverier och kranolyckor – den mänskliga faktorn
Bertil Forsberg, Kiwa Inspecta
Liseberg – framtiden och historia
Patrik Källström, Liseberg
Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Läs mer och anmäl dig på www.kiwa.com/se/krandagarna

Avsändare:
KIwa Inspecta
Box 30100
104 25 Stockholm

Trust
Quality
Progress

Hittills anmälda utställare
Leverantörer till branschen ställer ut parallellt med seminariet.

Yingni Crane
Machinery
Technology

Är du intresserad av att ställa ut på Krandagarna 2018? Läs mer om våra utställarpaket på www.kiwa.com/se/krandagarna

Mer information om program och hålltider hittar du på www.kiwa.com/se/krandagarna

I år har vi ny lokal med hög komfort för seminariet!
Seminarier och mässa hålls i Eriksbergshallen, de gamla varvslokalerna
i Göteborgs hamnområde.

Följ med på en båttur i skärgården!
Innan middag och sedvanliga festligheter och överraskningar, den 26
september så åker vi ut på en båttur i skärgården. Boka en båtbiljett (100 kr)
samtidigt som du bokar in dig på seminariet.

För dig som är intresserad av att ställa ut
Som utställare får du möjligheten att exponera dina produkter och
tjänster för en initierad och intresserad publik. Utställningen är
seminariets centrum där vi har pauser, serverar kaffe och minglar.

Välj Guld, Silver eller Brons
Vi ger i år möjlighet att välja olika alternativ, beroende på placering
och antal deltagare. Som tidigare får du möjlighet att ta med kollegor,
kunder och partners.

K81

Missa inte möjligheten att vara
med i händelsernas centrum!

Kiwa Inspecta
Box 30100
104 25 Stockholm
Tel: 010-479 30 00
Fax: 010-479 30 01

Besöksadress
Björnstigen 87
170 73 Solna

www.kiwa.se

