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INNBYR til besøk hos
Norsk Titanium og Tronrud Engineering.
Oppmøte ved Norsk Titanium AS, Eggemoen torsdag den 11. oktober 2018 kl. 11.53

Kl. 12:00 presis starter vi med besøk hos Norsk Titanium AS (Flyplassveien 20, 3514 Hønefoss)
Norsk Titanium er en del av Scatec-konsernet etablert av
industrigrunderen Alf Bjørseth.

Selskapet har utviklet additive manufacturing / Rapid
Plasma Deposition for bygging av komplekse metallkomponenter, en teknologi som kan revolusjonere
produksjon inn i det 21. århundre.
Fremtiden gir uendelige muligheter for RPD ™ -produksjon. Norsk Titanium forskere,
ingeniører og ansatte rundt om i verden er virkelig ansvarlige for å lansere neste store
produksjonsalder
Deres suksess er drevet av menneskets talent og spenningen som kommer fra nyskapende
ny teknologi til kundene.

Ca. kl. 13:30 møter vi hos naboen Tronrud Engineering, (Flyplassveien 21 N-3514 Hønefoss)
Det var i 1977 at grunnleggeren Ola Tronrud lagde grunnlaget
for Tronrud Engineering med en visjon om å bygge et selskap
hvor vi "satte ideer i bruk".
Og i løpet av de siste fire tiårene har de oppnådd det
ved å utvikle, produsere og levere tilpassede
industriprodukter og tekniske løsninger til våre kunder
- som gir dem kvalitet, rimelig og levering på tid.
Olav Tronrud, CEO forutser å videreføre Tronrud
Engineerings arv av å være en pioner innen industriell
autiomasjon
Mer enn 6000 prosjekter er ferdigstilt siden 1977! Selskapet har for tiden 150 ansatte i sine
lokaler på Eggemoen, pluss ytterligere 50 i sine to datterselskaper. En i Singapore og en i
Moss, sør for Oslo.
I løpet av de siste årene har et økende antall høyteknologiske næringer flyttet til
Eggemoen, som blir en del av Eggemoen Aviation and Technology park.

Vi avslutter besøkene med middag i Hønefoss ca. kl. 16:00.
NB!! Påmeldingsfrist; 4. oktober 2018
Påmelding til styret ved: Frode Amundsen på mobil 958 65 978/ 459 63 544, eller e-post; fam@furnes-as.no
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