
 

   

I et samarbejde mellem og  

Når fabrikker leveres i blokke  

Haarup Maskinfabrik leverer komplette fabriksanlæg til produktion af blokke, fliser og belægnings 

sten. Virksomheden leverer specialdesignede løsninger til betonindustrien til hele verden. Firmaet 

blev grundlagt i 1964 som en enkeltmandsvirksomhed og er siden vokset så der i dag er ansat 80 

medarbejdere. 

Ved besøget på Haarup Maskinfabrik vil eleverne møde de mange forskellige fagligheder, der 

arbejder på fabrikken. Blandt andet vil de opleve, hvordan en laserskærer programmeres til at 

håndtere de meget store metalplader. Undervejs vil eleverne også møde ingeniører, der 

udarbejder 3D tegninger af betonanlæg samt høre om, hvad det er sælgeren beskæftiger sig med. 

 

Forberedelse 

• Læs om Haarup Maskinfabrik, og hvad de laver på deres hjemmeside. 

• Undersøg hvordan man fremstiller cement, og hvilke egenskaber der er ved forskellige 

typer af cementblandinger 

• Undersøg egenskaberne ved jern, stål og rustfrit stål. Hvad er forskellen og hvilke 

fordele/ulemper findes der ved deres anvendelse. Hvordan kan de bearbejdes 

• På virksomheden vil du møde forskellige faggrupper. Smede, elektriker, ingeniører, 

maskintekniker og værktøjsmager. Gå ind på hjemmesiden www.ug.dk og undersøg hvilke 

adgangskrav der er til de enkelte uddannelser, der er beskrevet ovenfor. Undersøg hvor 

lang tid de varer, løn under uddannelse og hvor i landet, du kan gennemføre dem. 

• Udvælg en af de 6 nedenstående aktiviteterne, som du vil have særlig fokus på. Efter 

besøget skal du fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

 

(Se program på næste side) 

http://www.ug.dk/


 

   

I et samarbejde mellem og  

Virksomheden består af adskilte afdelinger og klassen skal derfor opdeles i to hold 

Værksted Aktiviteter 

Laserskæring Her kan du være med når en laserskærer eller plasmaskærer 
programmeres til at skære metalplader ud. De får også mulighed for 
at møde en medarbejder, der til dagligt arbejder med maskinerne. 

Svejsning Her møder du klejnsmeden, hvor du kan opleve deres 
arbejdsopgaver og se, hvilke krav der stilles til deres arbejdsproces. 
Her vil du møde forskellige svejsetyper. 

Styring til betonanlæg Her møder du elektrikeren der opbygger den elektriske styring af 

betonanlæg. 

3D tegning af anlæg Her møder du ingeniøren der udarbejder 3D tegninger af 
betonanlæg 

Konstruktionstegninger Her møder du maskinteknikeren som sidder og laver de tegninger 

der beskriver de komponenter der skal produceres af smedene i 

værkstedet. 

Salgsafdelingen Her møder du en sælger der fortæller om salg af virksomhedens 

anlæg til hele verden 

 
 

Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

 Hold 1 Hold 2 

09.00 – 09.15 Introduktion til Haarup Maskinfabrik og sikkerhedsregler 

09.15 – 11.45 Laserskæring Salgsafdeling 

 Svejsning Konstruktionstegning 

 Styring til betonanlæg 3D tegning 

 3D tegning Styring af betonafdeling 

 Konstruktionstegning Laserskæring 

 Salgsafdeling Svejsning 

11.45 – 12.00 Rundtur på fabrikken, fælles afslutning og evaluering 

12.00 Eleverne kan spise madpakker i kantinen. Virksomheden giver sodavand 

 

 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober eller onsdag d. 2. oktober 2019, kl. 09.00-12.00 

• Sted: Haarup Maskinfabrik, Haarupvej 9, 8600 Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Hans Christensen ell. Jørn Brandt, haarup@haarup.dk, tlf. 86846255 

• Beklædning: Praktisk tøj og sikkerhedssko 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket på dagen. 

En uge inden besøget fremsendes en klasseliste med elevnavne til virksomheden. 

Navnene skal bruges til produktion af navneskilt 


