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Vidste du ...
...at startlønnen for en udlært mekaniker er ca. 
26.000 kr. om måneden,

...at automekanikere får den næsthøjeste livs-
indkomst af alle erhvervsuddannelser,

...at du med en automekanikeruddannelse kan 
læse videre til autoteknolog eller ingeniør.

Tag din uddannelse i Hillerød 

Få mere at vide om automekanikeruddannelsen 
på esnord.dk/auto - eller kontakt en vejleder 
på 4829 0000. 

BLIV
AUTO

MEKANIKER

START ALLEREDE DEN  
16. JANUAR 2017

For dig, der vil og kan

Tekst og foto: Jens Jessen

UPDATE Rudemontørerne i 
Danmark står over for en 
stor udfordring, for den tek-
nologiske udvikling betyder, 
at der skal foretages investe-
ringer for at kunne imøde-
komme autoværkstedernes 
krav. 

Rent konkret handler det 
om kontrol, kalibrering og 
justering af de nye bilers ka-
meraer i forbindelse med ru-
deskift. Et stigende antal 
værksteder stiller krav til ru-
demontørerne om, at de for-
skriftsmæssigt skal kunne 
kalibrere de biler, værkste-
derne sender ud til rude-
værkstederne i forbindelse 
med en rudeudskiftning.

Stolen for døren
Leif Birk fra Leif’s Autoruder 
i Ribe er én af dem, som ef-
terkommer kravene om, at 
værkstedet råder over et ka-
libreringsudstyr til bilernes 
kameraer. 

- Jeg vil være ærlig og sige, 
at jeg har trukket den længe, 
selv om jeg inderst inde godt 
har vidst, at jeg ikke kunne 

blive ved. Flere af de værk-
steder jeg monterer ruder 
for har med mellemrum 
spurgt til, om jeg snart ville 
anskaffe mig kalibrerings-
udstyr, og hver gang har jeg 
svaret lidt undvigende. Jeg 
indrømmer også, at den en-
delige beslutning først blev 

taget, da en af mine store 
kunder sagde, at de ville væ-
re nødt til at finde en anden 
samarbejdspartner, hvis jeg 
ikke fik et kalibreringsud-
styr. Nu er det på plads, og 
jeg er glad for at jeg har fået 
udstyret, så jeg kan foretage 
en forskriftsmæssig kalibre-

ring efter et rudeskift. Os i 
rudebranchen være seriøse, 
troværdige og leve op til de 
krav de moderne biler stiller, 
siger Leif Birk.

Demonstration
Kalibreringsudstyret, som 
der er blevet investeret i, er 

fra Hella Gutmann, og vi var 
med, da det blev demonstre-
ret af Keld Larsen, som er 
Gutmann’s repræsentant. 
Udstyret blev demonstreret 
på en Mercedes E250 type 
W212, og her gennemgik 
Keld Larsen først kalibre-
ringsudstyret, inden han vi-
ste, hvordan en komplet ka-
librering udføres. Derefter 
var det under kyndig vejled-
ning Leif Birks tur til at prøve 
kræfter med kalibreringsud-
styret.     

Helt ny boldgade
- Indrømmet. For mig er det 
en helt ny boldgade. Før har 
det med ruder altid handlet 
om enkle værktøjer og godt 
håndværk, men det er er 
ganske anderledes, for nu 
skal vi til at bruge avanceret 
måleudstyr, OBD stik og en 
computer, når der skal mon-
teres en ny rude. Men efter 
vi har prøvet det, kan jeg kan 
godt se, at det ikke er helt så 
indviklet at sætte op og fore-
tage en komplet kalibrering. 
Men det med computerde-
len er nyt for mig. Heldigvis 
arbejder min søn Theis her 
også. Han er 22, er vokset op 

med computere, og jeg kan 
se, at den del ligger lige til 
højrebenet for ham, så det 
skal nok gå, fortæller en for-
trøstningsfuld Leif Birk.

Rudemontørerne indfrier kravene
Autoværkstederne forlanger i stigende grad, at rudemontørerne har det fornødne kalibreringsudstyr,  
og det bliver nu efterkommet.

Fra venstre er det Theis Birk, 
Leif Birk og med ryggen til er 
det Helle Gutmann’s repræsen-
tant Keld Larsen.

Her demonstrerer Keld Larsen 
kalibreringsudstyret for Leif 
Birk.

Rudemontørerne imødekommer kravene om at have kalibreringsudstyr, og sidst har Leif’s Autoru-
der kommet med på den vogn.
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BRANCHEPOLITIK Karrosse-
riuddannelsen har altid væ-
ret et hjertensbarn hos 
SKAD. I mange år har bran-
cheforeningen for lak og 
karrosseri sat fokus på mo-
derne og opdateret uddan-
nelse, så de moderne biler 
kan repareres forsvarligt.

I takt med at samarbejde 
med Teknisk Skole Silke-
borg er blevet forbedret, og 
parterne har nærmet sig 
hinanden betydeligt gen-
nem de seneste par år, er 
der blevet truffet beslut-
ning om at støtte op om-
kring karrosserikonkurren-
cen under Skills i Aalborg 
til januar. Både SKAD og 
Eurogarant Danmark støt-
ter med hver 10.000 kro-
ner, så det samlede beløb 
kommer op på 20.000 kro-
ner.

- Vi glæder os over, at kar-
rosserifaget har fundet den 
anerkendelse, som faget 
har fortjent, og at specielt 
Industriens Uddannelser 
har erkendt vigtigheden af 
at stille skarpt på fagets 
værdier, så der kan uddan-

nes kvalificeret arbejds-
kraft, som der er så stor be-
hov for. SKAD har også 
overfor Ministeriet for 
børn, undervisning og lige-
stilling udtrykt ønske om, 
at karrosserifaget, samt au-
tolakererfaget, kommer på 
listen over fordelsuddan-
nelser, udtaler Henrik 
Reinhard Hansen, formand 
for SKAD.

kile

SKAD og Eurogarant 
Danmark støtter Skills 
Forening giver økonomisk støtte efter tilmelding af  
karrosseri og lak som konkurrencefag til januar.

Karrosserifaget og autolak får 
støtte fra SKAD til konkurren-
cen i Aalborg til januar.

- Vi glæder os over anerkendel-
sen som nye konkurrencefag, 

siger SKAD-formand Henrik 
Reinhard Hansen.


