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Flis til alle opgaver 

En flishugger anvendes ofte ved fjernelse af kviste, grene og mindre stammer i forbindelse med 

beskæringer i skov og hegn. Men hvordan virker en flishugger, og hvordan er den opbygget?  

Hos NHS vil du møde en virksomhed, der for 75 år siden startede med håndslagne hestesko, men 

i dag fremstår som en topmoderne maskinfabrik med højtuddannet arbejdskraft, der bl.a. 

udarbejder flishuggere, som du måske har set i skoven eller haven. Her hugger den grenstykker 

til flis, som kan bruges i haven, stier eller som brændsel. 

 

Forberedelse 

• Læs om NHS og deres produkt på hjemmesiden http://www.nhs-flishugger.dk/. 

• Overvej hvordan en flishugger kan lave træstammer om til flisstykker?  

• Ved besøget hos NHS vil du opleve forskellige metaltyper. Undersøg egenskaberne ved 

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

anvendelse og hvordan kan de bearbejdes? 

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

skal du fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

 

 

http://www.nhs-flishugger.dk/
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Virksomheden består af adskilte afdelinger og klassen skal derfor opdeles i to hold. 

Værksted Aktiviteter 

 
Industri-teknikeren 

Mød industriteknikeren, der anvender tegninger til programmer i et 5-

akset bearbejdningscenter. Oplev hvordan dette kan programmeres, 

og se hvordan programmet kan animere det færdige program, der 

senere skal anvendes til flishuggerens knive. 

 
Rustfri Svejsning 

Her møder du klejnsmedene, og du kan opleve deres arbejdsopgaver 

og se hvilke krav, der stilles til deres arbejdsproces. Du vil møde den 

specielle svejsetype til rustfrit stål, og du vil opleve selve svejsningen. 

 
Laserskæring 

Her kan eleverne 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. 

 
Konstruktør / Teknisk 
designer 

Her møder du en konstruktør og/eller teknisk designer, der er 

ansvarlig for udarbejdelse af tegningerne til kommende produkter.  

 
Svejserobot 

Eleverne får mulighed for at opleve, hvordan man kan svejse ved brug 

af en robot. Her får de svar på, hvornår NHS med fordel kan anvende 

en robot? 

 
Multi-bearbejdning 
/Drejning 

Eleverne kommer her til at opleve, hvad man kan med multimaskiner 

og/eller drejemaskiner. Eleverne kan lave målinger på de drejede 

komponenter og se hvilken præcision maskinerne kan opnå. 

 

Program for dagen 

Tidspunkt Klasse 1 Klasse 2 

08.30 – 09.00 Fælles start og opdeling i 2 klasser (Holmbladsvej 13, Silkeborg) 

 Opdeling i 3 hold.  

Turnus mellem stationerne. 

Opdeling i 3 hold.  

Turnus mellem stationerne. 

   

09.00 - 09.20 Industriteknikeren Transport til Bergsøesvej 6 

09.20 - 09.40 Rustfri svejsning Konstruktør / Teknisk designer 

09.40 - 10.10 Multibearbejdning / Drejning Svejserobot 

10.10 - 10.30 Transport til Bergsøesvej 6 Laserskæring 

10.30 - 10.50 Konstruktør / Teknisk designer Transport til Holmbladsvej 13 

10.50 - 11.10 Svejserobot Industriteknikeren 

11.10 - 11.30 Laserskæring Rustfri svejsning 

11.30 - 11.50 Transport til Holmbladsvej 13 Multibearbejdning / Drejning 

11.50 - 12.00 Afslutning og evaluering Afslutning og evaluering 
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Praktisk information 

• Tid: Torsdag d. 3. oktober 2019, kl. 08.30-12.00 

• Sted: Bergsøesvej 6, Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Kirsten Strömnes, 87206502, khs@nhs-maskinfabrik.dk 

• Beklædning: Praktisk tøj og sko 

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

 


