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Mere end bare specialværktøjer

EJV TOOLING MELDER 
KLAR TIL KLASSISK 
EMNE-PRODUKTION
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FN’s verdensmål er penge værd 

VELKOMMEN TIL 
DE GRØNNE 
SIDER

32

Ny båndsav løfter produktiviteten

FLASKEHALS 
SAVET VÆK HOS 
FASTERHOLT

22

Foto: Eskil Mann Sørensen

Fynske smede satser på software

Digitalt værktøj 
dokumenterer 

10.000 
svejsninger 

Svejsetema side 36-43

Vejen til mere automation

MASKIN-
FABRIKKER 
SCREENES

4

DE GRØNNE 

V. Løwener A/S 
Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Fronius opgraderer robot-svejsestrømkilden TPS/i Robotics med CMT

Ekstremt høj og reproducerbar kvalitet af svejsesømmene

• Intelligent og hurtig kombinationsløsning

• Minimal mængde af svejsesprøjt

• Maksimale svejsehastigheder

For mere information kontakt Jess Jensen 
på telefon nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk

BRD. KLEE A  /S  T 43 868 333  E klee@klee.dk www.klee.dk

‚Førstehjælpskassen‘

Til dig der skal bruge 
Elesa+Ganter
betjeningselementer.
Det fulde program. 
60.000 varenumre. 
2.112 sider. 3,9 kg. 
Leveres i praktisk 
kassette med hank.
Bestil på klee@klee.dk

 klee@klee.dk www.klee.dk

NYT KATALOG
MED 60.000 VARER

Bestil dit eksemplar nu.
Skriv til klee@klee.dk
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SVEJSNING: Før doku-
menterede smedevirk-
somheden 3W sit svejse-
arbejde efter EN-1090 el-
ler EN-13480 i hånden i 
nogle store ringbind. Det 
gav problemer med papi-
rer, der blev væk, og sed-
ler, der ikke blev udfyldt. 
Og dokumentationen for 
en enkelt opgave fyldte 
mange ringbind.

Men de sidste par måne-
der har den fynske virk-
somhed afprøvet en ny 
webbaseret software 
WELD fra Worksystems i 
Skanderborg, hvor alle in-
formationer føres ind di-
gitalt via computer eller 
via en iPad, som ligger i 
værkstedet.

- Svejserne skal bare 

logge sig ind på iPad’en og 
sætte flueben ved de svejs-
ninger, som han har ud-
ført. Så er han færdig, og 
det er registreret, hvem, 
der har lavet svejsningen. 
Så svejserne kommer til at 
bruge mindre tid på doku-
mentation, siger svejseko-
ordinator Kenneth Peder-
sen fra 3W Industriser-
vice. På iPad’en kan de og-
så se alle tegninger, så pa-
piret er egentlig blevet 
overflødigt.

- Før skulle jeg være om-
kring svejserne for at være 
sikker på at få al doku-
mentation skrevet ned. 
Nu kan de i princippet la-
ve en opgave i Nordjyl-
land. Jeg vil kunne sidde 
her på Fyn og følge med i, 
hvor langt de er kommet. 
Det er klart, at jeg ville ta-
ge afsted til Nordjylland 
alligevel for at følge med i 
arbejdet, men jeg skal ik-
ke bruge så meget tid på at 
dokumentere som før, si-
ger han.

3W Industriservice er 
prøvefirma for den ny 
software fra Work-
systems. Det har også be-
tydet, at 3W har fået ind-
flydelse på nogle af de 
features, som findes i pro-
grammet.

3W industriservice prø-
ver programmet på en 
meget stor byggeopgave i 
Solrød, som firmaet løser 
sammen med Langkjær 
Stålbyg. Opgaven inde-
holder mere end 10.000 
svejsninger for 3W. Der er 
tale om omkring 50 tons 
bygningsstål.

- Jeg ville gerne afprøve 
softwaren på en opgave, 
hvor der var noget sub-
stans, siger Kenneth Pe-
dersen.

Højner niveauet
Kenneth Pedersen viser 
den nye software på sin 

computer. Der er enkel 
brugerflade, hvor man 
har nogle ”biblioteker” 
over medarbejdere, svej-
setyper, materialer, til-
satsmaterialer og kunder.

Det betyder, at man som 
svejsekoordinator hurtigt 
kan opstille en opgave og 
definere, hvilke svejsnin-
ger, der skal foretages 
hvor.

- Jeg lægger ind i syste-
met, hvilke svejsecertifi-
kater hver enkelt svejser 
har, siger Kenneth Peder-
sen.

Han er godt tilfreds med 
den nye software indtil 
nu.

- Jeg tror, den her soft-
ware højner kvalitetsni-
veauet og nedsætter fejl-
margenen. Samtidig er 
der ikke nogen papirer, 
der pludselig bliver væk, 
siger han.

Systemet tildeler også 
NDT-inspektøren et log-
in, så han kan gå ind i sy-
stemet og rapportere, når 
han har kontrolleret svejs-
ningerne.

- Det betyder, at jeg med 
det samme kan se, hvad 
inspektøren har kontrolle-
ret, og hvad der er god-

kendt. Så jeg skal ikke me-
re vente til, jeg ser inspek-
tørens færdige rapport, si-
ger Kenneth Pedersen.

Svejserne har taget godt 
imod det nye program, og 
de har også oplevet, at de-
res forslag til en forenk-
ling af programmet blev 
taget til følge. Så nu kan 
svejserne sætte flueben 
ved en hel række svejsnin-
ger på en gang.

3W Industriservice er så 
tilfredse med softwaren, 
at firmaet har besluttet at 
fortsætte med at bruge det 
til hele svejsedokumenta-
tionen.
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Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com

Mød os på
”Schweissen & Schneiden”
Düsseldorf 25-29/9-2017

Hal 13 Stand E22

Mød os på
”EuroBlech“

Hannover 23-26/10-2018
Hal 13 Stand H195

- Jeg tror den her software 
højner kvalitetsniveauet, 
og så er der ikke nogen 
papirer, der pludselig bli-
ver væk, siger Kenneth 
Pedersen, svejsekoordina-
tor hos 3W Industriservice.

NDT-inspektør Tommy Hansen Fabricius fra Mose Technology 
tjekker med en magnet om alle svejsninger er i orden.

Anders Nyring skærer det overskydende materiale fra svejs-
ningen af.

De har fået styr på  
svejse-dokumentationen
Smedevirksomheden 3W Industriservice afprøver softwaren WELD, som skal gøre svejse-dokumentation mere enkel

Læs mere om 3W 
Industriservice side 38
☞
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