
 

 

I et samarbejde mellem og 

Rensning af alle opgaver

En slamsuger anvendes ofte i forbindelse med fjernelse af sand og vejmaterialer, der har lagt sig i 

den underjordiske rørføring. Men hvordan virker en slamsuger, og hvordan er den opbygget?  

Hos Hvidtved Larsen vil du møde en virksomhed, der for over 100 år siden startede som en lille 

smedevirksomhed, men i dag fremstår som en topmoderne maskinfabrik med højtuddannet 

arbejdskraft og en produktion af specialiserede kvalitetsprodukter. Her udarbejdes slamsugere, der 

bl.a. sælges i Danmark og til USA. 

 

Forberedelse 

• Læs om Hvidtved Larsen og deres produkt på hjemmesiden  https://www.hvidtved.com/da/ 

• Overvej, hvordan en slamsuger kan rense et rør, som er placeret flere meter under jorden?  

• Ved besøget hos Hvidtved Larsen vil du opleve brugen af forskellige metaltyper. Undersøg 

egenskaberne ved jern, stål og rustfrit stål. Hvad er forskellen, og hvilke fordele og ulemper 

findes der ved deres anvendelse?  

• Udvælg en af nedenstående aktiviteter, som du vil have særligt fokus på. Efter besøget 

skal du fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

https://www.hvidtved.com/da/


 

 

I et samarbejde mellem og 

Aktiviteter 

Virksomheden består af adskilte afdelinger og klassen skal derfor opdeles i 4 hold 

Værksted Aktiviteter 

 
Slutmontage 

Her får du mulighed for at være med, når der skal monteres diverse 
komponenter på lastbilen. Alt er opbygget efter én præcis plan og 
kræver indsigt i sugerens opbygning. 
  

 
Svejsning 

Her møder du klejnsmedene, og du skal opleve deres arbejdsopgaver 
og se, hvilke krav der stilles til deres arbejdsproces. Her vil du opleve 
selve svejsningen på nærmeste hold. 
 

 
El-montage 

Her kan du være med, når der skal laves elinstallationer på 
slamsugeren. Her skal du være sikker i ledningsføring, og du får selv 
lov til at prøve at trække dit eget udstyr.  
 

 
Design 

Her møder du en konstruktør og/eller teknisk designer, der er 
ansvarlig for udarbejdelse af tegningerne til kommende opgaver. 
 

 
Spuleopgave 

Eleverne får her mulighed for at opleve, hvor hurtige og effektive de er 
til at løse en spuleopgave - Det kræver Kloge Hænder. 
 

 

 

Program for dagen 

Tidspunkt     

08.30 - 09.00 Fælles opstart og opdeling i 4 hold 

 Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 

09:00 - 09:45 
Svejsning / opgave 
(Emily & Mads) 

Design 
(Thomas S.) 

Spuleopgave 
(Martin) 

Slutmontage 
(Sjak) 

09:45 - 10:30 
Elmontage / 
opgave 
(Thomas B.) 

Svejsning / opgave 
(Emily & Mads) 

Design 
(Thomas S.) 

Spuleopgave 
(Martin) 

10:30 - 11:15 
Slutmontage 
(Sjak) 

Elmontage / 
opgave 
(Thomas B.) 

Svejsning / opgave 
(Emily & Mads) 

Design 
(Thomas S.) 

11:15 - 12:00 
Spuleopgave 
(Martin) 

Slutmontage 
(Sjak) 

Elmontage / 
opgave 
(Thomas B.) 

Svejsning / opgave 
(Emily & Mads) 

12:00 - 12:45 
Design 
(Thomas S.) 

Spuleopgave 
(Martin) 

Slutmontage 
(Sjak) 

Elmontage / 
opgave 
(Thomas B.) 

12:45 - 13:00 Afslutning og evaluering 

 

 



 

 

I et samarbejde mellem og 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober eller onsdag d. 2. oktober 2019, kl. 08.30-13.00 

• Sted: Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Brian Munk Andersen, bma@hvidtved.com, 27771264 

• Beklædning: Praktisk tøj og sikkerhedssko 

• Madpakke: Husk madpakker som kan nydes i lokalerne hos Hvidtved Larsen efter endt 

program. 

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

mailto:bma@hvidtved.com

