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Også de unge tog på Spåntagningsdage
Spåntagningsdage blev i år udvidet
med en dag forbeholdt erhvervsskolerne. Lidt under 200 elever og
lærere mødte op hos Flextek i
Hedensted.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Spåntagningsdage 2015 var
en succes for arrangørerne
Flextek A/S og KJV A/S, der
denne gang havde udvidet
med en tredje dag, som var
dedikeret erhvervsskolerne.
De unge kom blandt andet
fra Bjerringbro, Fredericia,
København, Odense, Skive,
Vejle og Aalborg for at se
maskindemonstrationer, høre om de seneste spåntekni-

ske metoder, skærende
værktøjsløsningerer og effektive automationsløsninger.
Administrerende direktør
Henning Dam fra Flextek
A/S var særdeles tilfreds
med det flotte fremmøde:
”Sidste år var der så mange
erhvervsskoler, der ønskede
at deltage, at vi desværre
måtte sige nej til dem. Vi
havde simpelthen ikke plads
til dem, og de må ikke føle
sig nedprioriterede i forhold
Fra venstre ses Annika Birch, Nina Christiansen og Amalie Christensen, alle fra Fredericia Maskinmesterskole, der i
forrige uge lod sig inspirere på Spåntagningsdage i Hedensted. (Foto: Simon Meyer)
til kunderne. Derfor udvidede vi arrangementet i år med
en dag, hvor vi kunne give
de unge fuld opmærksomhed,” fortæller Henning
Dam.

Poul Holst (t.v.) og hans kollega Jørgen Vinther fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle fik sig begge en på opleveren.
(Foto: Simon Meyer)

INPUT OG KNOWHOW
En af deltagerne var Amalie
Christensen, som er startet
på Fredericia Maskinmester-

skole. Hun kender en drejebænk, men ellers er området
med spåntagning nyt for
hende:
”Det er spændende og nyttigt at se noget nyt,” fortæller
Amalie Christensen, som
endnu ikke ved, hvad hun
ønsker at bruge sin uddannelse til.
Også de mere garvede i
branchen var repræsenteret.

En af dem var underviser
Poul Holst fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle.
”Sådan et arrangement betyder, at man kan følge med
i, hvad det sidste nye er på
maskinsiden. Hvordan maskinerne bliver brugt, og
hvordan de øger produktiviteten i forhold til konventionelle maskiner. Det er altid
spændende at få et indblik i

den nyeste teknologi,” påpeger Poul Holst. Han er klar
til at viderebringe denne viden til sine elever:
”Spåntagningsdage er et
godt initiativ. Omfanget af
maskindemonstrationer og
tekniske indlæg om automatisering – målrettet et bestemt publikum – har vi ikke
set før,” understreger Poul
Holst.

AVS har løsningerne til et forbedret arbejdsmiljø
Absolent og Filtermist sikrer
den optimale filterløsning til
bearbejdningsmaskiner:

• Fjerner olietåge.
• Eliminerer brandfare.
• Olien opsamles og returneres.

Ren luft i fabrikshallen
ingen lugtgener eller tung luft.

• Renser kontinuerligt luften.
• Kræver minimum vedligehold.

Ren luft i ventilationssystemet
ingen restmængder.
Kontinuerlig overvågning af
belastning på filtret.
Filterindsatser inkl. HEPA filter
sikrer lang levetid.
Holdbarhed ofte mellem 3 – 5 år.
Lave vedligeholdelsesomkostninger
filtret dræner kontinuerligt.
Et sundt arbejdsmiljø giver
tilfredse medarbejdere og færre sygedage.

Vi kommer gerne forbi og måler på jeres
anlæg for at tilbyde den bedste løsning!

Vi siger altid JA
til en udfordring!

• Fjerner olierøgen ved kilden.
• Sikrer varmegenvindingsanlæg
mod forurening.
• Tilpasset fremtidens
bearbejdningsprocesser.
• Ekstremt effektiv filtrering.
• Til direkte montage på maskinen og centrale anlæg.
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