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Uw kosteloze ...

Boek uw  
gratis lezing

Lezing bij u op 
locatie

Jörg Brinkmann, Referent
T: 05226 – 982 3694
F: 05226 – 982 3696
j-brinkmann@ace-int.eu
www.ace-ace.de

We kunnen veel vertellen. Maar foto‘s zeggen zo veel meer dan woorden of tekst.
Door middel van een interactieve lezing (in het Engels) en verschillende visuele 
objecten die uitnodigen tot actieve deelname wordt het onderwerp op een meer 
„begrijpelijke“ manier gepresenteerd. Volgens het motto, wat men begrijpt, kan men 
beter begrijpen.
Zo kunnen wij u de gratis gespecialiseerde lezing in uiterst compacte vorm aanbieden. 
Ze verduidelijkt de functie en werking van dempingselementen - snel, comfortabel en 
volledig voor u op maat gesneden.
Het enige wat we van u nodig hebben is een stopcontact, een witte muur, rond 90 
minuten tijd en uw gewaardeerde aandacht.

Opbouw van de lezing
 Kinetische energie in productieprocessen 
 Effect op productiegoederen 
 Ontwerp industriële stootdemper
 Werkwijze en gebruik in het productieproces 
 Vergelijking met conventionele dempingsmethoden 
 Berekening en bepalen van industriële stootdemper
 Toepassingsvoorbeelden uit de productie en technische omgeving
 Overzicht van alternatieve dempingselementen

 
Als u geïnteresseerd bent, vul dan het formulier op de achterkant in en fax of mail dit. 
U kunt ook het contactformulier op onze homepage invullen: 
https://www.ace-ace.nl/nl/verkoop-contact/training.html
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Faxsjabloon

Lezing bij op locatie 

Uw contactpersonen voor het inplannen 
van een afspraak
Neem contact met ons op
Jörg Brinkmann, T: 05226 – 982 3694, F: 05226 – 982 3696, j-brinkmann@ace-int.eu
Andrea Hantschke, T: 02173 – 9226-4213, F: 02173 – 9226-4413, a-hantschke@ace-int.eu

Ons uitgebreide assortiment is verdeeld in 4 segmenten, selecteer en kruis de 
thema´s aan waarin u bijzonder geïnteresseerd bent.

Uw contactgegevens
Firma / organisatie  

Contactpersoon

Straat of postbus

Postcode / plaats

Telefoon / Telefax

E-Mail / Website

Uw gewenste datum 
Datum, tijd

Alternatieve datum

Uw handtekening

 Dempingstechniek
  Kleine stootdempers
  Industriestootdempers
  Zware industriestootdempers
  Structuurdempers
  Stootdempingsmatten
  Palletstoppers

 Snelheidsregeling
  Industrie-Gasdrukveren
  Industrie-Gastrekveren
  Hydraulische remcilinders
  Deurdempers
  Voedingsregelaars
  Rotatieremmen

 Vibratietechniek
  Trillingsisolerende matten
  Rubber-metaal-isolatoren
  Laagfrequente luchtveerelementen

 Veiligheidsproducten
  Veiligheidsstootdempers
  Veiligheidsdempers
  Klemelementen
  Visco-elastische stootdempers


