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Kloge Hænder hos Midtjysk Cylinderservice 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at arbejde sammen med faglærte fra Midtjysk Cylinder 
Service, som vil fortælle om deres arbejde, produkter og karrierevej. Benyt dagen til at finde ud af 
hvordan en motor virker, og hvordan man kan reparere den. 

 
Forberedelse  

• Undersøg hjemmesiden for Midtjysk Cylinder Service for at se, hvad virksomheden produ-
cerer. www.mcs-itop.dk   
 

• Forbered spørgsmål til de faglærte ansatte på Midtjysk Cylinder Service angående deres 
valg af karriere og deres job.  

 

• Ved Midtjysk Cylinder Service er der mange specialmaskiner. Du skal på forhånd overveje, 
hvilken maskine på virksomheden som du vil beskrive. Du kan vælge om, når du kommer 
derud.  
 

• På virksomheden skal du undersøge og notere: 
o Hvad gør maskinen? 
o Hvordan virker den? 
o Hvilke materialer bruger den og hvad kommer ud? 
o Hvad bliver dens produkt brugt til  
o Hvilken faglig baggrund har den der styrer maskinen? 
o Hvad kan gå galt og hvad skal gøres før den kan fortsætte korrekt igen? 

Du kommer til at møde en maskine der kan fræse i metal, slibe i metal samt en maskine 
der kan lave en honning.  
  

• De deltagende elever deles i 3 hold. 
 
 

  

http://www.mcs-itop.dk/
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Program 

Tidspunkt Aktiviteter Fokuspunkt 

09.00 – 09.10 Fælles opstart på virksomheden  

09.10 – 09.35 Fælles oplæg: Motorens dele. Her kan eleverne høre om, hvordan 

en motor er opbygget, delenes be-

tydning og hvilken betydning de har 

for motorens funktion. 

09.35 – 10.00 Fælles rundvisning på virksomhe-

den 

Her bliver eleverne præsenteret for 
virksomhedens mange opgaver og 
maskiner. Herunder termisk pålæg-
ning. 

Eleverne gå ud til deres valg af maskine.  
Her møde de en medarbejder, der kan fortælle om brug af denne, og eleverne får svar på deres 
spørgsmål 

10.00 – 10.50 Fræsning Her kommer eleverne til at opleve 
en metalfræser, og høre om, hvor-
når denne bruges.  

 Rund- og planslibning Her kommer eleverne til at opleve 
en slibeproces, høre om hvornår 
denne bruges, og hvilke præcisions-
krav der stilles. 

 Honning Her oplever eleverne en honning. 
Men hvad er en honning, og hvornår 
skal denne proces anvendes 

10.50 – 11.00 Fælles afslutning på virksomheden og evaluering 

 

 

 

Praktisk information 

• Tid: 4. april 2018 kl.08.30 – 11.00 

• Sted: Midtjysk Cylinderservice, Absalonsvej 7, 8800 Viborg 

• Kontaktoplysninger Produktionschef, Egon, mail: mcs@mcs-itop.dk eller tlf. 86 64 43 00 

• Skolen skal ringe og give besked hvis I bliver forsinkede eller ikke kan komme på dagen 

• Sørg for at tage tøj og sko på som kan klare dagens udfordringer – praktiske sko (sikker-

hedssko hvis du har) og tøj der kan holde til lidt af hvert 

 

mailto:mcs@mcs-itop.dk

