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Fyra år går snabbt, vi
har precis klarat av
Rio OS och när jag
blev vald till ordförande för ELR hade
precis London OS
klarats av! Fyra år
känns också som en
lagom lång period att
sitta som ordförande
i en organisation som
ELR. Därför blir detta
min sista ledare, jag
har meddelat valberedningen att jag inte ställer upp som kandidat på ordförandeposten. Däremot hoppas jag få förnyat förtroende som
styrelsemedlem, då det jobb vi i styrelsen utför är intressant
och till branschen och medlemmarnas gagn!
Vi har under många år sett ett vikande antal medlemmar,
men kan nog konstatera att vi nu åtminstone stabiliserat
medlemsantalet till ungefär 85. Dock är ju trenden klar,
större aktörer på fler orter med ett bredare koncept. Få verkstäder kan idag benämna sig som bara lindarverkstad, de
flesta jobbar idag med fler produkter kring elmotorn.
Dessutom har kraven på våra verksamheter ökat både när
det gäller teknisk kompetens men framförallt på arbetsmiljö, miljö och energifronten, där nya direktiv och lagar
hela tiden kommer. Det gäller helt enkelt att hänga med,
kommer vi efter har vi förlorat!
Kan dock med stolthet konstatera att ELR fortfarande är
med i leken, nya stadgar, nya utbildningar, uppdaterade
arbetsmetoder och utökat internationellt samarbete är
några av de saker vår styrelse jobbat med under de senaste
åren. Dessutom är vi strax i färd med att lansera den nya
hemsidan så vårt arbete går framåt! Nu gäller bara att göra
en bra stafettväxling! Vill med dessa ord tacka för åren

Lindarverkstäderna Nr 2 2016som

ordförande.

Kent Andersson
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Förändringar i ellagstiftningen 2017-07-01
Riksdagen har beslutat att ge ut en ny elsäkerhetslag 2017-07-01.
Syftet är att samla allt som har med elsäkerhet och behörigheter
etc. i en enda lag istället för att vara utspritt på många olika ställen
som det är nu.
Det har ju också varit på gång länge med en reform av behörighetssystemet. Detta inbegrips nu också i de nya bestämmelserna.

Av det vidstående beskrivna följer att de flesta ”lindareverkstäder” på
något sätt kommer att bli be-rörda av de nya kraven.
Kraven börjar gälla 2017-07-01 vilket innebär att egenkontrollprogram,
registrering m.m. måste vara klart och infört till detta datum. Annars så
får inga som helst elinstallationsarbeten utföras.

Kort sammanfattat innebär det följande:
•

•
•

•

ALLA företag som utför elinstallationer* (se definition nedan)
på något sätt måste ha en auktoriserad (nytt namn på det gamla
begreppet behörig) installatör knuten till sig. Denna installatör
kan vara anställd i företaget eller i vissa fall inhyrd.
ALLA företag som utför någon form av installationsarbeten hos
någon kund måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.
ALLA företag som utför någon form av installationsarbeten,
antingen det gäller hemma på företaget eller hos kunder, måste
ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att installationsarbetet utförs utav kompetent personal.
Egenkontrollprogrammet ska också säkerställa att kontroll före
idrifttagning utförs på rätt sätt och utav kompetent personal.
Det tidigare behörighetsansvaret, som var ett personligt ansvar
och låg hos den behörige installatören, flyttas nu över och blir
ett allmänt aktsamhetsansvar som läggs på företaget.

*Som elinstallationsarbete räknas ”utförande, ändring och reparation
av starkströmsanläggningar” = alla fasta installationer i en byggnad.
Även in- och urkoppling av anordningar = maskiner, apparater etc. räknas som elinstallationsarbete.
Det innebär att t.ex. ett motorbyte, in- eller urkoppling av en pump eller
fläkt, styrskåp etc. omfattas av ovan beskrivna krav.
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”Vår” lärare på elkurserna, Bengt Andersson ifrån Borås, kommer att
medverka på kongressen och gå igenom lite mer utförligt om ovanstående samt svara på frågor och reda ut begreppen.
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Vibratorer
IFE System tillhandahåller tre olika typer
av vibratorer. Elektriska, pneumatiska och
hydrauliska. Vi är generalagent för
i
Skandinavien men tillhandahåller också
andra varumärken.

Våra elektriska vibratorer är av högsta
kvalitet. De finns som 2, 4, 6 samt 8poliga och är godkända för användning i
Atex zon 21 & 22-klassade miljöer. Vi kan
mot beställning även möta högre krav.
Vi har ett stort
lager av både
nya vibratorer
och reservdelar
hos oss i
Jönköping.

Våra pneumatiska
vibratorer arbetar med
linjära slag vilket
möjliggör tyst drift. De
har många
tillämpningsområden,
bland annat drift av
mindre siktar och
vibrationsmatare samt
fickor.

Konsulttjänster
Projekt
Vi projekterar och levererar alla typer av roterande drifter med tillhörande elektrisk matning och styrning samt mekaniska kopplingar mot
din drift. Exempelvis för kraftstationer, provrum, testriggar och valsverk.
Beräkningar
Beräkningar för motorer, växlar, kopplingar, rem- eller
kedjetransmissioner, rullningslager, stativ, fundament med mera.

Vi har även
Hydrauldrivna vibratorer.
Dessa lämpas väl på
mobil utrustning eller
andra platser där en
hydraulisk kraftkälla är
tillgänglig.

Lager, kåpor och
lagersköldar
finns för de flesta
modeller.

Vibrationsmätning, laseruppriktning och balansering
Vibrationsmätningar och analys samt uppriktning av dina drifter. Mobil
balansering av roterande delar på plats eller balansering i vår maskin
(upp till 6 ton).
Teknisk support, statuskontroll av drivutrustning
Förutom vår egen kunniga och rutinerade personal har vi tillgång till
specialister hos våra leverantörer. Det betyder bästa tänkbara support
för dig. Vi undersöker din utrustning på plats och skapar en lösning
som du är nöjd med. Om du vill så finns vi sedan med som en långsiktig servicepartner för effektiv, ekonomisk och säker drift under många år.

Elektrisk drivteknik EDT AB
P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden
Tel: +46-(0)303-240410
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Carbex presenterar ny trådleverantör
Vi kan nu erbjuda våra kunder ett mycket brett och
konkurrenskraftigt sortiment av rundtråd och profiltråd
i koppar och aluminium.

Besök UTSTÄLLARNA
på Minimässan vid kongressen

Anledningen till att vi bytte leverantör till FD Sims, Irce´s produktionsanläggning i England, var främst att få tillgång till ett mycket bredare
sortiment för att tillgodose alla våra målgrupper. I vårt sortiment finns
nu både rundtråd i koppar och aluminium, profiltråd i koppar och aluminium, bakbar tråd och lödbar tråd.
Vi kan bla erbjuda mer anpassade
spolstorlekar i rundtråd koppar,
tunnare dimensioner på både 6 kg
och 12 kg spolar vilket är viktigt för
många av våra lindare. Vi har ca 20
ton tråd på lager i varierande storlekar så vi kan hålla en hög servicenivå och har man specifika önskemål
som kund så lagerför vi även mot
prognos.
Vi är väldigt flexibla när det gäller
sortimentet och utgår från våra kunders behov vilket också är enklare
med nya leverantören och dess support och tekniska kompetens berättar Peter Kjellstrand, Försäljningschef
på Carbex Komponent.
Vi hälsar er välkomna till vår monter på ELR träffen på Öland
Italienska IRCE är en trådtillverkare med totalt nio produktionsanläggningar varav fyra i Italien. IRCE´s största konkurrensfördelar är deras
innovativa och moderna produktionssystem, den höga teknologin och
de avancerade processerna av autokontroll. Alla dessa komponenter
genererar hög kvalité och produktivitet.
Läs gärna mer på irce.it.
8
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EASA Köpenhamn
Efter att ELR skrev på samarbetsavtalet med EASA i Göteborg, blev vi
inbjudna att medverka på Region9s styrelsemöte som hölls i Köpenhamn den 22 april.
Som ordförande i ELR fick jag i uppgift att göra en presentation av vårt förbund inför styrelsen. Även REPA Motors representant, Frank Johansen fanns
på Hotell Mariott för att redogöra för REPA Motors medlemmars inställning
till samarbetet med EASA.
Frank och jag fick även ta del i de arbetsuppgifter Region9s styrelse engagerar
sig i. Kortfattat kan man beskriva dessa som liknade de frågor vi hanterar i
ELRs styrelse: Hur höjer vi kompetensen på vår personal? Hur skaffar vi personal? Hur kan vi samarbeta på bästa sätt? Hur intresserar vi nya medlemmar?
Hur behåller vi kundens intresse?
Den mest slående skillnaden var givetvis storleken och volymerna på de representerande företagen. Flera av dem har ju hundratals elektromekaniker anställda och verkstäder med stor kapacitet runt om i Europa. Givetvis svårt att inte
bli imponerad, men alla mötesdeltagare var verkligen vänliga och angelägna
att både vi i ELR och REPA Motor skulle trivas och känna sig hemma.
Visionen om ett starkt och enat branschförbund kan inte uppnås om bara de
största företagen går samman, som mötets ordförande Mathis Menzel uttryckte
det. Framförallt när det gäller utbildning och direktiv är det viktigt att alla stora
och små medlemmar har samma förutsättningar.

Det finns även en teknisk kommitté där Christian Vogelsang är sammankallande, han vädjade om hjälp! Så finns hågade medlemmar i Sverige, med genuint
tekniskt intresse lovar jag förmedla kontakten!
Vi hade även under eftermiddagen små ”brain-storms” där vi lyfte för dagen
aktuella ämnen. Dels diskuterades hur vi elektromekaniska verkstäder skall
attrahera stora företag, hur vi på bästa sätt förenar ”stort och smått” d.v.s. hur
vi ska se till att de stora och små medlemmarna får samma medlemsnytta! Ett
intressant ämne där jag tror vi i ELR kan tillföra ganska mycket erfarenhet.
Som slutkläm på en lång dag fick vi ta del av ett föredrag gällande robotar som
utför underhållsindustrin av Björn Eirik Mjåtveit från Karsten Moholt i Norge.
De hade precis installerat och driftsatt den första ”självlärande underhållsroboten” på en Norsk industri. En livlig diskussion följde om det var ett hot eller
tillgång för vår bransch, något som man givetvis kan diskutera.
Dagen hade blivit kväll när vi avslutade mötet med en trevlig middag på Tivolit i Köpenhamn, helt i klass med en ELR supé!
Min summering av mötet är väldigt positivt och skall vi odla ett samarbete
med EASA, så ska vi se till att nyttja möjligheten att påverka i EASAs styrelsearbete, dock krävs det där såväl som alla styrelseuppdrag att man avsätter tid
och engagemang! En fråga vi får lyfta i ELRs styrelse.
kent.andersson@elr.se

En utbildning som blivit väldigt aktuell är IEC EX, vilken Lars Ekström redogjorde för vid Arlanda mötet. IEC EX är något som industrin i de flesta av Europas länder accepter, dock inte alla (däribland Sverige) Dock var trenden klar,
det gamla ”fabrikants-bundna ” EX reglementet fasas ut, så inom snar framtid
kommer inga motorfabrikanter kunna utbilda i EX. EASAs förhoppning är att
denna typ av utbildningar skulle tillhandahållas av EASA, ev i samarbete med
AEMT.
Målsättningen är att hålla utbildningar i de ämnen och på de platser där det
behövs, så en utbildning i Skandinavien kan bli högaktuell, nu när det finns
medlemmar i Sverige, Norge och Danmark!
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9700 Brønderslev

Tlf.: 23 61 05 52

REPAMOTOR´s 92. ordinære generalforsamling
ls@elektro.dk

Bestyrelsen

Formand
Henrik Damgaard
Hansen

Aalestrup Elektro
Testrupvej 7

Næstformand
Peter Bjerrum

Bestyrelsesmedlem

Møldams Elektro Aps

Electro Care ApS
Rentemestervej 56
2400 København NV

Tlf.: 30 30 47 74
rem@elektroservice.dk

Frank Johansen

Boulevarden 11
7100 Vejle

9620 Aalestrup

Tlf.: 3834 6010
frank@electrocare.dk

Tlf.: 29 40 70 44
Tlf.: 9864 1233

H. E. Bluhmes Vej 7
6700 Esbjerg

pb@mevejle.dk

hdh@aalestrupelektro.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Sanderhoff

Bestyrelsesmedlem
René Emsins

Brønderslev Elektro

Esbjerg Elektroservice
ApS

Øster Kærvej 12
9700 Brønderslev

Tlf.: 23 61 05 52
ls@elektro.dk

H. E. Bluhmes Vej 7
6700 Esbjerg

Tlf.: 30 30 47 74
rem@elektroservice.dk

Der blev afholdtgeneralforsamling onsdag den 15. juni 2016 ved Restaurant
Bestyrelsesmedlem
Oven Vande i Frank
Fredericia.
Johansen
Der deltog i alt 15 personer, hvoraf de 12 var stemmeberettiget.
Electro Care ApS
Bestyrelsen forbliver
Rentemestervejuændret.
56
2400 København NV

Tlf.: 3834 6010
frank@electrocare.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lindningstråd - rund och profil, koppar och aluminium
Kopparfolie
Isolationsmaterial
Elektrotejper
Stansade och bearbetade detaljer
Anslutningskablar och uttagskablar
(HF-) Litz och specialkablar
Isolerslang
Impregneringslack och gjutmassa
Motorkondensatorer, fläktvingar, värmeband mm
Elborstar och borsthållare
Anslutningsplintar
UL Tredjeparts testprogram

Generalforsamlingen blev afsluttet med en dejlig middag i
Restaurant Oven Vandes hyggelige lokaler.
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generatorer, MeccAlte
växelströmsmotorer, BUSCK, BROOK CROMPTON, VEM, ABB
frekvensomriktare, ALLEN-BRADLEY, VACON
pumpar, ABS, TEMAG, FLYGT
kuggväxelmotorer, REXNORD / PREMIUM STEPHAN, BUSCK
släpringsmotorer, European Electric
likströmsmotorer, COMELMAR
explosionsskyddade motorer, Bartec Varnost
tillbehör, transmissioner, Contitech

14

Lindarverkstäderna Nr 2 2016

Lindarverkstäderna Nr 2 2016

15

Serviceföretaget för dig!
I vår motorlindningsverkstad kan vi erbjuder dig
omlindning, reparation, svarvning, balansering,
service m.m. på växel- & likströmsmotorer,
hand el-verktyg, truckmotorer, fläktar, pumpar m.m.
Vi kan även hjälpa er som har bekymmer
med startmotorer och generatorer,
både till nyare bilar och äldre modeller
men även till ”veteranare”, båtar och motorcyklar!
Vi har även nyförsäljning
av motorer,
pumpar, startmotorer,
generatorer, kullager,
kolborstar, kondensatorer, tätningar m.m.
För mer information, se vår hemsida:
www.motor-bilelektra.se

Motor & Bilelektra
O. Jacobsson AB

Besöks-/leveransadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Nordanvägen 5
244 38 KÄVLINGE

Post-/fakturaadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Box 130
244 22 KÄVLINGE

Kontaktinfo: Tfn: 046-73 50 55 Fax: 046-73 41 95
16
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BEVI med sitt breda sortiment för tillverkning och reparation av olika typer
av elmaskiner vill här presentera en av de viktigaste samarbetspartnerna.

Dahréntråd ingår i Liljedahl Winding Wire (LWW) som är en global leverantör av lindningstråd. Det är ett familjeägt företag som består av fyra produktionsenheter, Dahréntråd (Sverige),
Isodraht (Tyskland), Slaska (Polen) och LWW Kina. Alla dessa är kända varumärken och
välrenommerade tillverkare globalt såväl som lokalt.
Dahréntråd är en av Europas största och modernaste produktionsanläggningar för rund
och rektangulär lindningstråd i koppar och aluminium. Det är känt för sin höga kvalitet och
flexibilitet och kan stoltsera med att vara branschledande inom miljöförbättringar.
Egen R&D avdelning med egen testmöjlighet säkerställer en inspirerande plattform för
tekniska partnerskap med kunder och leverantörer. Dahréntråd grundades 1945.

Lindarverkstäderna Nr 2 2016

Telefon 0499-271 00 • www.bevi.se
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Industriservice
På plats ute hos våra kunder arbetar vi i huvudsak med elinstallationer, service och underhåll.
Vi är medlem i Swepump - Servicesektionen, vilket innebär att vi är godkända för att
göra service och reparationer på pumpar enligt branschorganisationen Swepumps
regler och anvisningar samt att vi följer de rekommendationer som Swepump har
fastställt. En trygghet för dig som kund att vi har kunskap och kompetens att utföra
arbetet på ett korrekt sätt.
Vi är ABB Authorized value provider avseende elmotorer och generatorer, vilket innebär att vi
är auktoriserade av ABB att erbjuda försäljning, service, support och teknisk kunskap på deras
standard- processmotorer och frekvensomriktare.
Vi utför även konditions- och vibrationsmätningar av lager (s.k. SPM-mätningar), balansering och
laseruppriktning ute hos kund.
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Verkstad
Vi är en ELR-certifierad elverkstad vilket bl.a. innebär att vi har lång erfarenhet och goda
yrkes-kunskaper i omlindning och service av elektriska motorer, utför service och reparationer av
maskiner och elanläggningar inkl. översyn och underhåll.

Grene
Vi är Grene Hydraulik & Industripartner vilket
bl.a. innebär att vi kan pressa hydraulslang enligt
dina önskemål i vår verkstad.
GRENE ingår i KRAMP-Group och är Sveriges
ledande grossist av reservdelar och tillbehör
till Lantbruk, Entreprenad, Park, Skog & Trädgård
samt Hydraulik.

Växjövägen 51
331 42 VÄRNAMO
Tel 0370-30 15 55
Fax 0370-127 93
Kaffekullevägen 4
575 36 EKSJÖ
Tel. 0381-66 22 60
Fax. 0381-142 17

Vi har en stor industributik där du bl.a. hittar ett brett sortiment av bl.a. transmissioner, kullager,
tätningar, handmaskiner, verktyg m.m. Vi erbjuder även uthyrning av skylifts, minigrävare och
trädgårdsverktyg.

5-75 l. 1-50 bar

Butik

5-450 l. 0,1-2,2 bar

Vi startade verksamheten 1993 och har sedan dess utvecklats positivt, idag är vi åtta medarbetare.
2007-2008 byggdes i egen regi en ny verkstads-, butiksbyggnad på 1000 kvadratmeter centralt på
industriområdet i Strängnäs.
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Kylvätskepumpar so
Högtryckspumpar lös

EL & DRIFTTEKNIK i Strängnäs AB arbetar i huvudsak med elinstallationer samt att
lösa kunders problem med elmotorer, pumpar, fläktar (elutrustningar) och hydraulslang. Vi har
idag kunder inom stål-, läkemedel-, betong-, sågverksindustrin, grustag, asfaltsverk, värmeverk,
lantbruk och i viss mån privatpersoner.

H Y D RA ULIK &
IND USTRIPA RTN ER

Lindarverkstäderna
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GRENE
från nio Europeiska
lager
20 erbjuder Europas bredaste sortiment med dag till dag leveranser
med ca 700 000 lagerförda artiklar, specialistkunskap och hög servicegrad med stark lokal svensk
förankring med 9 000 m2 lager och kontor i Eslöv, Skåne.
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Generationsskifte?
Att vårt förbund av tradition består av familjeföretag är väl en sanning vi allihop
levt med sedan ELR startade. Verkstäderna har sedan gått i arv från företrädesvis
far till son, givetvis finns undantag, men jag påstår att mer än hälften av verkstäderna är inne på andra eller tredje generation elektromekaniker. Detta fenomen
är ju något som förekommer i flera branscher, inte minst bland jordbruk och
hantverksyrkena. Det är väl heller ingen nyhet att i dagens samhälle blir svårare
och svårare att lyckas med ett generationsskifte.

20
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DAGS ATT BESTÄLLA
ALMANACKOR!
Samma utförande som tidigare.
Ett blad för varje månad,
utrymme för egna anteckningar,
ELR:s logo upptill,
er egen logo nedtill.
Höjd 44 cm, bredd ca 12 cm.

Under mina drygt trettio år i branschen, har jag tyvärr sett många misslyckade
växlingar, men också några väldigt lyckade.
Anledningen till min artikel är att skapa debatt i ämnet, ”att göra samma sak som
pappa” är ingen bra idé, även om det kan tyckas genialt att fortsätta på ett vinnande koncept!

Beställes senast 1 oktober från
KentiFal
Krokusgatan 5
521 30, FALKÖPING

Marknaden förändras, och det fort. Omlindningar var något som alla eller nästan
alla försörjde sig på, dessutom ganska bra, tills tillverkningen av nya elmotorer
pressade priserna. Man kan fortfarande ha en inkomst på lindning, men idag gäller det att man förnyat affärsidén.

Tel 0707-25 55 51
kentifal@telia.com

Idag tror jag att man är tvungen att jobba mycket mer med försäljning, vår moderna kund vet väldigt lite om elmotorer, transformatorer och lindningar, dock är
hen oftast väl insatt i sin process. Så våra verkstäders roll blir oftare och oftare
att lösa problemet till kunden.
Familjeföretagets styrka är givetvis flexibilitet och trygghet, ”de ställer alltid
upp” hör man ganska ofta av den nöjda kunden. Den styrkan skall man givetvis
odla, men utveckling och kunskap måste också till om ska nå framgång. Att
våga satsa på välutbildad personal och kanske inse att man inte kan vara bäst på
allt, är ju saker som ibland står i vägen när man driver företag. Många gånger
blir därför familjeföretagandet ett ok som tyvärr ibland slutar med en återvändsgränd.
Så se till att fundera igenom ”generationsskiftet” ordentligt, så även de yngre får
ett val att göra! Som vi alla vet är det inte alla förunnat att bli en duktig elektromekaniker!
Kent Andersson
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Vem uppfann elmotorn?

Mindre elmotor med ny kylteknik
En konventionell elmotor på 1,5 hästkrafter jämförd med
den nya motorn i förgrunden på 80 hästkrafter. Foto: DHX
Electric Macihnes

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att
elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi med hjälp
av elektromagnetism.
År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk
energi kan omvandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism.
Han var fascinerad av den danske fysikern H.C. Ørsteds upptäckt, att
den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare. Han
konstruerade två rotationsapparater där en strömförande ledning roterade kring en magnet och tvärtom: historiens första elmotor.

Ett nytt sätt att kyla elmotorer för bilar minskar storleken med 75 procent.
De två amerikanska företagen Delta Wing och DHX Electric Machines
har utvecklat en elektrisk bilmotor som bara är en fjärdedel så stor som
konkurrenternas.
En stor del av bilmotorernas volym och vikt utgörs av kylsystemet där
värmen från främst motorlindningen leds bort via statorn till höljet som
kyls av luft eller någon vätska.
I den nya motorn leds värmen från lindningarna istället bort direkt via
tunna kanaler.
På så sätt kan volym minskas så att en motor på 80 hästkrafter ryms i en
färgburk på en gallon (3,6 liter), skriver företagen i en pressrelease.
Motorn som döpts till DHX Falcon väger 13,6 kg har en effekttäthet på
25 kW/liter och ett vridmoment på 70 Nm/liter.

Den ungerske ingenjören Ányos Jedlik byggde vidare på Faradays
upptäckt. Han monterade en spole koppartråd omkring en rektangulär
magnet. Spolen kunde vrida sig kring sin egen axel och när strömmen
anslöts roterade spolen. År 1828 lyckades Ányos Jedlik driva en liten
fyrhjulig modellbil med motorn.
I flera decennier fortsatte man att förbättra elmotorn, men först när
belgaren ZénobeGramme år 1873 uppfann en effektiv dynamo uppstod
en marknad för elmotorn. Industrimaskinerna på stora fabriker kunde nu
drivas av elektricitet som alstrades av generatorer på centrala kraftverk.

24

Lindarverkstäderna Nr 2 2016

Lindarverkstäderna Nr 2 2016

25

Silas, lærling hos Møldams Elektro

Forebyggende vedligehold fylder
også meget i dagligdagen »

« Som elektrotekniker arbejder man
også meget med mekanik. Man
lærer om de forskellige typer af
gear og deres virkningsgrad, lejer
og kraftoverføring samt
energioptimering på maskiner og
procesanlæg.

26
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Automatikteknikeren i elektrobranchen
arbejder med systematisk og
tilstandsbaseret vedligeholdelse,
montage og idriftsætning af mindre
automatiserede maskiner og anlæg.
Fejlsøgning, fejlretning og service af
elektromekaniske anlæg herunder
viklinger til elektromotorer,
generatorer, transformatorer og andet
elektromekanisk udstyr indgår også i
opgaverne for en automatiktekniker i
elektrobranchen.

Hverdagen som automatiktekniker

Lindarverkstäderna Nr 2 2016
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Som automatiktekniker-lærling i
elektrobranchen får du løn efter indgåelse af
lærekontrakt med en virksomhed.

På den måde findes der et hav af forskellige
kombinationsmuligheder for, hvordan en
elektrouddannelse kan forløbe. Det betyder
også, at du som automatiktekniker-lærling,
inden for netop vores branche, har mulighed
for at opnå stor specialviden inden for de
områder af faget, der interesserer dig
allermest.

Der er på uddannelsen 6 uger til valgfri
specialefag, som vælges i samarbejde med
din virksomhed.

Uddannelsen som automatiktekniker i
elektrobranchen tager 4 år og 6 måneder i
alt incl. grundforløbet – hovedforløbet er
fordelt på 5 skoleforløb - hhv. 4 gange 10 og
1 gange 5 uger. Resten af tiden er du i
praktik i en virksomhed, hvor du prøver teori
af i praksis og lærer fagets teknik og
håndværk.

Sådan bliver du en
del af elektrobranchen

Hvis du er interesseret i af finde et
værksted i nærheden af dig, kan du
finde hjælp på www.repamotor.dk

Interesserer du dig for teknik og
mekanik, så skal du vælge
elektrobranchen. Med
elektrouddannelsen er du nemlig ude
at arbejde i industrien. Du er i direkte
kontakt med dine kunder hver dag, og
her er det i høj grad dine evner til at
give kunderne en god service, der
kommer i spil!

Derfor skal du vælge
elektrobranchen

En appetitvækker til dig, der
overvejer elektrobranchen

Automatiktekniker
i elektrobranchen
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Lustiga bilder

ERBJUDANDEN
Från Sweden Tools

RESERVDELAR och tillbehör
till AMAB / NIKE avdragarvagnar.

9.800:-

Ord. pris: 13.465:-

11.600:Ord. pris: 16.614:-

TORQUE Elite

HLW18TC
Lyftkil med pump 18 ton

TORQUE Elite
HLW18T
Lyftkil 18 ton

-20%
REHOBOT / NIKE
Hydrauliska avdragare
5 - 20 ton

TORQUE Elite

Hydrauliska avdragare
6 ton

5.000:-

Ord. pris: 7.256:-

www.swedentools.com
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Krokusgatan 5, 521 30 Falköping
Tel: 070-725 55 51
mail: sales@swedentools.com
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Kuggväxlar
och
Reservdelar
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Spar energi och pengar

BUSCK IE3

Vi Gratulerar
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ALLA
som har fyllt år
eller
ska fylla år.
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Stort lager av 500-voltsmotorer
www.busck.se
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