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Vi ved, hvad der skal til...

2019

Vi holder også  
skræddersyede kurser 
hos jer. Ring til os på  

tlf. 44540000

http://www.buch-holm.dk
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Dette seminar vil fokusere på, hvordan du kan gøre din hverdag lettere 
med INFORS HT’s software platform eve®, når du skal planlægge, 
kontrollere og analysere dine bioprocesser.

eve® integrerer arbejdsgange, enheder, bioprocesinformationer og store 
mængder data på en platform, der giver dig mulighed for at organisere 
dine projekter - uanset hvor komplekse de er. eve® er web-baseret - 
én central installation er alt, hvad du behøver. eve® bruger avanceret 
NoSQL-teknologi i stedet for traditionel SQL. 

Seminaret deles op i en teoretisk del med gennemgang af de mange 
muligheder eve® softwaret byder på, og en praktisk del, hvor du får 
mulighed for at se software i funktion og stille specifikke spørgsmål, der 
vedrører egne bioprocesser.

Der vil være mulighed for at møde eksperter fra INFORS HT og netværke 
med kolleger fra branchen.

Yderligere information eller tilmelding:
Se vores hjemmeside: Kontrol af bioprocesser
Pia Blume på tlf. 44 54 00 59 eller pr. mail: pbl@buch-holm.dk

Kontrol af bioprocesser 
Torsdag den 29. august 2019

Uge 35

Målgruppe: Alle der arbejder med bioprocesser
Dato: Torsdag den 29. august 2019
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: Kl. 13.00 - 16.00. Der serveres en lille anretning  
omkring kl. 12.30
Foredragsholder: Eric Abellan og Raphaël Boillat fra INFORS HT
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis

DiaLabXpo er diagnostik- og laboratoriebranchens nye mødested, som finder 
sted for første gang 24. - 26. september 2019 i Lokomotivværkstedet i Køben-
havn. Det er gratis for fagfolk at besøge messen.

DiaLabXpo stiller helt skarpt på produktnyheder samt de nyeste trends og ten-
denser inden for branchen. Der er rig mulighed for at blive inspireret igennem 
spændende og faglige indlæg, debatter, workshops og foredrag med henblik 
på at skabe kendskab og indsigt i nye trends og tendenser.

Kom forbi vores store stand (3022), få en snak med os og bliv klogere på det 
nyeste udstyr til laboratorier, kvalitetskontrol og industri. Vi glæder os!

Yderligere information og gratis billetter:
Kundeservice på tlf. 44 54 00 00 eller pr. e-mail: b-h@buch-holm.dk

DiaLabXpo 2019
Tirsdag den 24. til torsdag den 26. september

Uge 39

https://www.buch-holm.dk/seminar/kontrol-af-bioprocesser
mailto:pbl%40buch-holm.dk?subject=
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Gå ikke glip af Swedish Labdays i Stockholmsmässan, Victoriahallen den  
2. og 3. oktober 2019.

Mød os på vores stand, der er placeret ved "Free Lab Theater". Her kan du 
få en snak med os og blive klogere på det nyeste udstyr til laboratorier, 
kvalitetskontrol og industri. Vi glæder os!

Yderligere information:
Kundeservice på tlf. 44 54 00 00 eller pr. e-mail: b-h@buch-holm.dk

Swedish LabDays

Swedish LabDays 
Onsdag den 2. til torsdag den 3. oktober 2019 - Stockholm

Uge 40

Forberedt til opskalering

Dette seminar vil fokusere på, hvordan du nemt kan opskalere dine  
bioprocesser – fra high-throughput screening til pilot. Inden for det felt har 
vi i mange år repræsenteret en af verdens førende producenter: INFORS HT, 
der er leveringsdygtige i rysteinkubatorer og bioreaktorer til ethvert formål.

Seminaret deles op i en teoretisk del med gennemgang af applikationer og 
anvendelsesmuligheder fra screening til pilot, og en praktisk del, hvor du får 
mulighed for at se og afprøve udstyr fra Infors og stille specifikke spørgsmål, 
der vedrører egne bioprocesser.

Yderligere information eller tilmelding:
Se vores hjemmeside: Bioprocesser scale-up
Pia Blume på tlf. 44 54 00 59  eller pr. e-mail: pbl@buch-holm.dk

Bioprocesser: Scale up – fra screening til pilot
Tirsdag den 1. oktober 2019

Uge 40

Målgruppe: Alle der arbejder med bioprocesser
Dato: Tirsdag den 1. oktober 2019
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid:  Kl. 9.00 - 14.00. Der serveres en lækker frokost  
omkring kl. 12.30
Foredragsholder: Lea Düppe og Dirk Hebel fra INFORS HT
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis

mailto:?subject=
https://labdays.se/
https://www.buch-holm.dk/seminar/bioprocesser-scale-up
mailto:pbl%40buch-holm.dk?subject=


Buch & Holm A/S - Marielundvej 39 - 2730 Herlev - tlf.: 44 54 00 00
e-mail: b-h@buch-holm.dk - www.buch-holm.dk

Hos Buch & Holm vil vi gerne bevise vores berettigelse ved at skabe øget  
værdi for vore kunder. Dette skal vi ganske enkelt gøre ved at levere de bedste 
produkter og yde den bedste service. Vi lever op til vores mål ved hjælp af  
velmotiverede medarbejdere, et konkurrencedygtigt produktsortiment med 
høj forsyningssikkerhed og et stadigt fokus på vidensdeling og øgede kompe-
tencer. Du er altid velkommen til at ringe til os. Der tages forbehold for trykfejl.

Målgruppe: R&D, kvalitetskontrol, formulering af nye 
produkter, design af procesanlæg m.m.
Dato: Tirsdag d. 8. oktober 2019
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: Kl. 9.30 til 16.00 - Lækker frokost inkluderet
Foredragsholder: Dagmar Klein, Fritsch
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

Kender I partikelstørrelsen på jeres materiale og mestrer I kunsten at isolere 
den repræsentative prøve?
Kan sigtesøjlen erstattes af et partikelanalyse-apparat?
Hvordan neddeler I jeres materiale på en smart, automatisk & ensartet måde?
Disse spørgsmål og flere til vil I få svar på, når vi afholder vores årlige partikel- 
 analyse-workshop sammen med Fritsch.

Følgende udstyr er til rådighed på dagen:
Kuglemølle; Pulverisette 6. Highspeed mølle; P14. Mini-mølle; Pulverisette 23.
Blender; P11. Laser partikelanalysator; Analysette 22 NanoTec 

Agenda for dagen
• Teori omkring Fritsch-møller.
• Hvordan vælges den rigtige mølle?
• Antal beholdere, kugler og størrelser?
• Viden om de enkelte materialer.
• Gennemgang & afprøvning af de medbragte prøver.
• Hands-on på et bredt udvalg af instrumenter.

Husk at medbringe dine prøver!

Yderligere information eller tilmelding:
Janni Nielsen, tlf. 44 54 00 17, e-mail jbn@buch-holm.dk

PARTIKELANALYSE
Tirsdag den 8. oktober 2019

Uge 41

Partikelanalyse

Vores showroom er åbent for besøgende hele året rundt,
så kom forbi til en kop kaffe og en snak om vores produkter og service

Besøg vores  
showroom i Herlev

http://www.buch-holm.dk
mailto:b-h%40buch-holm.dk?subject=
http://www.buch-holm.dk
mailto:jbn%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminar/partikelanalyse

