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Lærlingetur til Autostadt
var en øjenåbner
Svendborg Erhvervsskole har gjort det til en
tradition at sende elever på femte hovedforløb til VW-fabrikkerne.
INTERNATIONALT ISLÆT
Mærkeværkstedet har valgt at klippe og svejse i karrosserikonstruktionen på denne VW T5 frem for at skifte bagskærmen korrekt.

Forkert
opretning også
en mærkesag
SKAD får løbende tips
om forkert reparationsarbejde fra også mærkeværksteder, der burde
kende egne bilmærker i
alle detaljer.
KVALITETSDEBAT

Blot at gøre som man altid
har gjort i reparationsarbejdet kan i dag hverken forsvares af værksteder eller
forsikringsselskaber. Brancheorganisationen for karrosseribranchen,
SKAD,
har siden 2010 kæmpet
indædt for korrekt opretningskvalitet på hele autobranchens vegne, men også for at skabe sikkerhed
hos bilejeren, så bilen kan
stå imod ved fornyet skade
ved at beholde sine NCAPcrashtest stjerner gennem
korrekt genopbygning ud
fra bilfabrikkernes reparationsvejledninger og -krav.
På baggrund af at man i
SKAD løbende følger karrosseribranchen, også med
hensyn til alternative dele,
så modtager organisationen
jævnligt materiale fra kilder
i branchen, som dokumenterer at der stadigvæk sker
forkerte opretninger, som
ikke foretages i henhold til
reparationsvejledningerne.
Disse eksempler anven-

Af reparationsvejledningen
fremgår det helt konkret, hvordan en bagskærm skal skiftes
på en VW T5 med nøjagtig
oplysning om skarringspunkter
og samlingsmetoder på modeller med og uden vindue. (Kilde:
VW reparationsvejledning)

der organisationen blandt
andet til intern efteruddannelse. Men SKAD understreger, at sådanne reparationer i Eurogarant regi
omgående vil føre til, at reparationen skal laves om,
samt at det pågældende
Eurogarant værksted kommer under observation og
får tilbudt hjælp til at klare
udfordringerne på værkstedet.
Billedet her ved artiklen, som SKAD har fået ind
som sag, viser en ukorrekt
reparation hos et navngivet
mærkeværksted, hvor bagskærmen ikke udskiftes
korrekt på en VW transporter T5, som krævet i vejledningen, men hvor man på
mærkeværkstedet vælger at
klippe i pladen for herefter
at svejse et stykke plade ind.
Thomas Krebs, direktør
i SKAD, mener, at problemstillingen ved denne reparation både er, at fabriksvejledningen ikke er overholdt,
samt at reparatøren udsætter bilens karrosserikonstruktion for høj varme ved
svejsning, hvilket direkte
ændrer styrken i den bagvedliggende konstruktion.
Et stort område af skærmen
ved udskiftning skal limes
på denne model, da VW T5
indeholder mange passive
sikkerhedselementer, der
skal respekteres.
Det er vores håb,
at det ikke er et forsikringsselskab, der har krævet en
sådan reparation, fordi den
umiddelbart er billigere.
Nogle branchefolk vil måske mene, at sådan en reparation er god nok på en varebil – men man kan være
i tvivl, om samme værksted
også anvender denne metode på personbiler, hvor det
kan få fatale konsekvenser
for bilejeren, samt betyde
en væsentlig forringelse af
bilens værdi, hvis den ringe
skadesudbedring opdages i
forbindelse med et bilsalg,
siger Thomas Krebs.
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- Det, der gjorde størst indtryk var at se, hvordan en
hel undervogn med motorblok blev ført op under
karosseriet og skruet sammen på under tre minutter,
siger Alexander Jacobsen.
- Ja, de producerer 3800
biler i døgnet, tilføjer Leotrim Kelani.
De to var blandt de 11
mekanikerelever,
som
sammen med ﬁre lærere
fra Svendborg Erhvervsskole brugte tre februardage i Wolfsburg for at opleve
Autostadt og VW-fabrikkerne. Det er femte hold,
Svendborg Erhvervsskole
sender til verdens næststørste bilfabrik, og det er blevet noget, alle på uddannelsen ser frem til.

En motor i en montre bliver interesseret studeret af den fynske delegation.

Lange dage
Turen startede i Svendborg
en mandag morgen kl. 4.45
med direkte kurs mod motorfabrikken i Salzgitter.
Her ﬁk delegationen en
grundig rundvisning på
den store fabrik og ﬁk indblik i, hvordan det meste af
opbygningen bliver klaret
af robotter og transportbånd.
Efter aftensmaden og en
enkelt øl på Vorsfelder Hof,
gik de unge gutter til køjs,
så de var klar til ekstremkørsel næste morgen.
- Det var kanonsjovt at
køre i ﬁrehjulstrækkere på
de stejle og svære baner, og
vores bil balancerede på to
hjul på et tidspunkt, men
vi undgik at lande på taget,
konstaterer Alexander Jacobsen.
Den anden store oplevelse den dag var besøget på
bilfabrikken.

Alexander Jacobsen i en Cayman S.

- Produktionen fylder
et område som Monaco og
er arbejdsplads for 52.000
medarbejdere, hvor en
del arbejder på skiftehold,
men hver middag må de
100 ansatte kokke sørge for
35.000 måltider mad, fortæller faglærer Søren Pedersen.
- Alt er effektivt og rent.
Det tager otte timer fra de
første plader bukkes, til en
ny Golf står færdigmalet,
og dagligt kommer 700
lastbiltræk med råvarer og
halvfabrikata til produktionen. Det er imponerende
hver gang, tilføjer kollegaen Hans Henning Nielsen.
Efter nogle timer på fa-

11 mekanikerelever og ﬁre lærere fra Svendborg Erhvervsskole
brugte tre februardage i Wolfsburg for at opleve Autostadt og
VW-fabrikkerne.

brikken, prøvede de ﬂeste
at køre i nye elbiler, og alle
ﬁk fri adgang til bilmuseerne. Onsdag morgen kørte
bussen tilbage, og alle var
en masse oplevelser rigere.

En vigtig oplevelse
Hele turen kostede 800 kroner for hver deltager, og de
ﬂeste mestre betalte den
udgift. Svendborg Erhvervsskole betaler bus, hotel og

et måltid for alle på turen,
og for uddannelseschef Michael Bødker er det vigtigt,
at både faglærere og SKPlærer får oplevelsen med.
- Turen er en del af det
internationale islæt, vi skal
give uddannelsen, og vi
vil gerne vise noget af det
ypperste inden for bilproduktion, forklarer Michael
Bødker.
- Det er en tur for livet,
som både socialt og fagligt
har et indhold, de unge aldrig glemmer, mener han.
Leotrim Kelani og Alexander Jacobsen er enige i,
at turen er et ekstra plus ved
mekanikeruddannelsen,
som de i øvrigt er glade for:
- Det er rart, der er styr
på forløbene, og at teori og
praksis hænger godt sammen. Vores indtryk er også,
at skolen og vores mestre
har et ﬂeksibelt samarbejde,
og mestrene bakker helt op
om turen, siger de to.
mich

Dansk underskud
til Mekonomen
Autogrossisten Mekonomen fortsætter med at give underskud i Danmark,
viser årsregnskabet for
Mekonomens moderselskab MECA, som blev offentliggjort 13. februar.
Således viser 2013-resultatet af den primære drift
et underskud på 58 millioner svenske kroner.
Også i 2012 måtte Mekonomen notere røde tal på
bundlinjen, hvor resultatet lød på minus 16 millioner danske kroner.
I en regnskabsmeddelelse fra selskabet forklares det dårlige resultat
med ﬂytning af virksom-

heden samt indførelse af
nye it-systemer. Selskabet forventer igen at give
overskud i 2015.
Mekonomen opererer
ud over i Danmark også
i de øvrige skandinaviske
lande, hvor den samlede
omsætning steg med otte
procent til 5,8 milliarder
svenske kroner og resultatet af den primære drift
var på 469 millioner
svenske kroner.
Det har ikke været
muligt at få en kommentar fra adm. direktør for
Mekonomen i Danmark,
Ulla Bindzus.
bauer

