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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

VIDEN Både på karrosseri-
værksteder og lakværkste-
der går udviklingen stærkt i 
disse år. Sådan har det været 
i et stykke tid, og alt tyder 
på, at det fortsætter. Des-
værre er det ikke altid, at 
medarbejdernes viden føl-
ger med lige så hurtigt. Det 
oplever konsulenterne i Au-
toBranchen Danmark, når 
de kommer på besøg rundt 
omkring i landet.

- Det er virkelig vigtigt, at 
branchens medarbejdere er 
på forkant med udviklingen. 
Manglende viden kan dag-
ligt koste værkstederne pen-
ge, siger Finn Larsen, der er 
teknisk konsulent i Auto-
Branchens VidenCenter.

Konsulenten nævner mas-
ser af eksempler på opgaver, 
som kan synes nye og van-
skelige for en karrosseri-
smed, fordi der skal bruges 
pc og testudstyr.

Oplagt ved skader
Udstyret skal blandt andet 
bruges i forbindelse med en 
skadesopgørelse, eller når 
elektriske komponenter skal 
udskiftes i forbindelse med 
en skadesopgave. Desuden 
skal karrosseriværkstedet 
kontrollere, om en skade har 

aktiveret sikkerhedsudsty-
ret, og om komponenterne 
skal udskiftes, eller kalibre-
ring og justering er nok til, at 
bilen er sikker igen efter re-
parationen.

- Den slags opgaver kræ-
ver, at smeden bliver uddan-
nelsesmæssigt opdateret. 
Som det ser ud i dag, bruger 
en del karrosserismede de-
res mekaniske kolleger til 
den slags opgaver, men skal 
der tjenes penge på karros-
seriarbejde, er det nødven-
digt, at karrosserismeden 
selv kan løse opgaverne. 
Tidsforbruget i forbindelse 
med, at bilen skal flyttes fra 
afdeling til afdeling, er sim-
pelthen for dyrt, siger Finn 
Larsen, der også oplever, at 
autolakererne med fordel 
kan indhente ny viden og 
tjene penge.

Vigtig kontrol af beregningen
En autolakerer skal kunne 
læse og tyde den lakrapport, 
som bliver skabt ved skades-
beregningen. Han eller hun 
skal kende til de manualer 
og vejledninger, som ligger 
til grund for beregningen.

- Hvis lakereren ikke kan 
kontrollere, at beregningen 
er rigtig, vil virksomheden 
gå glip af den omsætning, 
som er nødvendig for at dri-

ve et moderne lakerings-
værksted. Desuden er det 
vigtigt, at lakereren kender 
til de mange forskellige la-
kopbygninger, som findes i 
dag, siger Finn Larsen, og 
henviser til, at autolakere-
ren skal kunne vejlede kar-
rosseriværkstedet i forbin-
delse med de beregninger, 
som karrosseriværkstedet 
skal lave på lakarbejdet, for 
at være sikker på at få den 
rigtige pris.

- Det koster faktisk penge 
hver eneste dag, at man und-
lader at udveksle viden om 
informationer, fortsætter 
han.

Han understreger, at både 
lak- og karrosseriværkstedet 
skal være opmærksom på, at 
det er dem, der hæfter for 
det arbejde, som udføres. 
Bruger man reservedele el-
ler reparationsmetoder, som 
ikke lever op til producen-
tens anvisninger, er det 
værkstedet som reparatør, 
der hæfter for garanti og sik-
kerhed.

- Specielt nye biler, der er 
fyldt med elektroniske sik-
kerhedssystemer, skal repa-
ratørerne være opmærk-
somme på, skal kontrolleres 
før og efter reparation, siger 
Finn Larsen.

Opfordring: Husk nu  
den efteruddannelse 
Manglende efteruddannelse kan koste værkstederne. 

Efteruddannelse er godt i alle brancher, men fordi udviklingen inden for autolakering og karrosseri-
teknologi buldrer afsted, er netop de faguddannelser vigtige at holde friske. Blandt på nye systemer 
og teknik. (Foto: Jens Jessen)

ANERKENDELSE Flere forsik-
ringsselskaber anerkender 
ikke behovet for lakering af 
sideliggende dele og vil ikke 
betale for det, til stor skade 
for bilejeren. Det mener 
SKAD-direktør Thomas 
Krebs.

- I takt med at lakerings-
teknologien bliver mere og 
mere avanceret, og bilpro-
ducenterne anvender lak-
ken til at give en bilmodel 
særlig karakter med effekter 
og dybdevirkning, så bliver 
det sværere og sværere at 
ramme både farve og effekt 
af den originale lakering af 
en autolakerer, udtaler Tho-
mas Krebs.

For at ’snyde øjet’ er det of-
te nødvendigt at ’udsprøjte’, 
altså også at lakere overgan-
gen til sideliggende dele, for 
at sikre tilpasningen. 

- Det er jo almen kendt, at 

kunden har krav på en usyn-
lig reparation, hvilket vil si-
ge, at bilen tilbagebringes i 
den stand, som bilen har væ-
ret i før skaden er sket, siger 
branchedirektøren. 

På siden eurogarant.dk 
kan der downloades en vej-

ledning omkring kvalitets-
kontrol af lakeringen - EG-
LKS, og på skad.dk kan der 
downloades en vejledning – 
IFL – omkring lakering af 
sideliggende dele, oplyser 
SKAD.
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Lak-uro hos SKAD
Sideliggende dele skaber bekymring.

Opgaver med sideliggende dele anerkendes ikke hos flere  
forsikringsselskaber. Det vækker bekymring og undren hos SKAD. 
(Arkivfoto)

PRODUKT Itools lance-
rer nu Optrel Panora-
maxx, der ifølge pro-
ducenten udmærker 
sig ved at have pano-
ramaskærm. En nyud-
viklet næseudskæring 
har nemlig gjort det 
muligt at placere svej-
sekassetten helt tæt på 
øjnene. Herved udvi-
des synsfeltet betrag-
teligt både vandret og 
lodret. Rent faktisk er 
synsfeltet hele seks 
gange større end ved 
en svejsehjelm med 
standardkassette.

Optrel Panoramaxx 
giver også svejseren et 
klarere og mere præ-
cist syn. Svejsekassetten er 
udstyret med en optisk glas-
skærm med elektronisk sen-

sorstyring, der automatisk 
kan regulere skærmens 
mørkhedsgrad til mellem 

DIN 5 og DIN 12. Så no-
get nyt kan kassetten og-
så indstilles til niveau 
DIN 2,5 i åben tilstand, 
hvor der lukkes så meget 
lys igennem, at man ikke 
længere behøver at tage 
hjelmen af, hver gang 
man ikke svejser. Optrel 
Panoramaxx er endvide-
re udstyret med et helt 
specielt UV-/IR-farvefil-
ter, der sørger for, at svej-
seren ser og oplever alt i 
de helt rigtige og naturli-
ge farver.

De mange nyskabelser 
har netop givet Optrel 
Panoramaxx en guldpris 
ved den store prestige-
fyldte internationale de-

signkonkurrence, iF Design 
Award 2017.
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På med hjelmen
Svejsehjelm med panorama-skærm giver bredt udsyn.

Kassetten har elektronisk sensorstyring, der automatisk kan regulere skærmens mørkhedsgrad til 
mellem DIN 5 og DIN 12. Hertil også niveau DIN 2,5. (Foto: Itools)

Selve hjelmen vejer 550 gram.


