
                                                                        

 

Geacht lid van LGN, 

We nodigen u graag uit op het DINSE-hoofdkantoor in Hamburg. We kijken ernaar uit u 
te verwelkomen van donderdag 2 tot vrijdag 3 april 2020 voor een wederzijdse 
uitwisseling en workshops van de “DINSE Wereld”. U krijgt een indruk van het door ons 
geplande programma in deze uitnodiging. 
 
 
 Onderwerpen DINSE Workshops  
- Handmatige stroombronnen  
In de DINSE-productwereld voor handmatig lassen, presenteren wij u alle details van onze nieuwe 
handmatige voedingsbronnen DIX.M. Natuurlijk kunt u alle machines in het applicatiecentrum zelf testen.  
- Automatisch lassen  
Maak kennis met onze productinnovaties voor geautomatiseerd lassen in de praktijk, alle informatie over 
DINSE geautomatiseerd lassen, toortsen, draadaanvoerunits en reinigingsstations.  
- Innovatie lab  
Bekijk de technische DINSE-toekomst en ontwikkel samen nieuwe ideeën: we kijken ernaar uit om dat 
met u te doen in het DINSE Innovation Lab. 
- Rondleiding productie  
We hebben geïnvesteerd in een uitgebreid, nieuw machinepark en willen natuurlijk dat u de gloednieuwe 
systemen in de praktijk ervaart. 
 

Dag 1 
Donderdag, 2 april 2020 
 

  17.30 
Aankomst bij het Hotel in Hamburg, ontvangst en inchekken 

 

 19.00 
Reizen met bus naar diner locatie in het centrum van Hamburg 
 
 

ZZZZZ 00.00 
Met de bus terugriezen naar het Hotel. 



                                                                                          
 
 

Dag 2 
Vrijdag, 3 april 2020 
 

  09.00 
Welkom en kennismaking bij DINSE en officiële start van het bedrijfsbezoek.  

 

  09.30 
DINSE Workshops, 
In workshops in kleine groepen kunt u de “DINSE Wereld” van dichtbij 
ervaren in de Fabrieksrondleiding DINSE, samen zullen we kijken hoe 
premium lasgereedschap wordt gemaakt. 
 

EINDE 14.30 
Koffie en einde van het bezoek. 

 
 
Wij heten u welkom in Hamburg - we kijken ernaar uit u te zien en u "Live to Weld at DINSE" te 
laten zien! Doe mee! 
Stuur uw registratieformulieren zo snel als mogelijk is naar  lasgroepnoordinfo@gmail.com  
 
Als u wilt deelnemen, vul dan onderstaande informatie in; 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Registratie Formulier: 
 
Vooraaam ………………………………………………………… 
 
Achternaam ………………………………………………………… 
 
Bedrijfsnaam ………………………………………………………… 
 
Functie ………………………………………………………… 

mailto:lasgroepnoordinfo@gmail.com

