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Cykler til alle størrelser 

 

 

Alle kan huske, da de tog deres første cykeltur - med eller uden støtte. 

Cyklen har nok ikke været den største, men udfordring var stadig meget 

stor.     

Winther har specialiseret sig i produktion af mindre cykler til især 

børnehaver og skolefritidsområder. Og måske har du selv prøvet at cykle på 

en af modellerne, som Winther har lavet. 

Hos Winther kommer du med ind i produktionen fra udvikling af nye 

modeller til udsendelse til glæde for børnene. Du vil opleve udarbejdelse af 

delene til cyklen, hvordan cyklen males, samles og testes inden udsendelse 

Du får også mulighed for at opleve samlingen af en cykelbus, der er udstyret 

med elmotor og kan transportere op til 4 børn plus en voksen.  

Alle kan huske, da de tog deres første cykeltur - med eller uden støtte. Cyklen har nok ikke 

været den største, men udfordringen var stadig meget stor.    

   

Winther har specialiseret sig i produktion af mindre cykler til især børnehave- og skolefritids-

området. Og måske har du selv prøvet at cykle på en af modellerne, som Winther har lavet.  

Hos Winther kommer du med ind i produktionen, fra udvikling af nye modeller til udsendelse til 

glæde for børnene. Du vil opleve udarbejdelse af delene til cyklen, og hvordan cyklen males, 

samles og testes inden udsendelse. 

Du får også mulighed for at opleve samlingen af en cykelbus, der er udstyret med elmotor og kan 

transportere op til 4 børn og en voksen.   

 

Forberedelse 

• Læs om Winther, og hvad de laver på deres hjemmeside https://www.wintherbikes.com og 

http://www.a-winther.com  

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

stål og aluminium. Hvilke fordele og ulemper findes der ved deres anvendelse og hvordan 

kan de bearbejdes? 

• Winther kan pulvermale deres cykler. Læs her, hvordan man maler med pulver og hvilke 

fordele, det giver https://www.bhp.dk/overfladebehandling-pulverlakering-sikker-loesning-

naar-du-skal-have-lakeret-aluminium-staal  

• Prøv at designe en ny cykel til mindre børn - Hvordan skulle den bygges? Måske har du 

selv været glad for denne https://www.wintherbikes.com/product-items/winthertrike405/  

• Udvælg en af aktiviteterne herunder, som du vil have særligt fokus på. Efter besøget skal 

du fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

 

https://www.wintherbikes.com/
http://www.a-winther.com/
https://www.bhp.dk/overfladebehandling-pulverlakering-sikker-loesning-naar-du-skal-have-lakeret-aluminium-staal
https://www.bhp.dk/overfladebehandling-pulverlakering-sikker-loesning-naar-du-skal-have-lakeret-aluminium-staal
https://www.wintherbikes.com/product-items/winthertrike405/
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Program for dagen 

Klassen deles op i tre hold der rokerer mellem forskellige produktionsområder for produktion af 

cykeldele. 

Værksted Aktivitet 
 
Produktion af 
cykeldele 

Oplev hvordan de enkelte dele produceres. Her kan I følge 
udviklingen fra opsavning af lange rør, videre til cnc-styret rørbukning 
samt automatiserede svejseprocesser. 
 

Montering af cykel Oplev hvordan de forskellige dele monteres på en tricykel og 
efterfølgende flyttes ud på lageret, hvor de er klar til afsendelse.  
 

 

 

Tid Aktivitet 
 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

09.00 - 09.30 Præsentation af virksomheden samt showroom 
Opdeling i de 3 grupper. 
 

09.30 – 10.45 
Incl. Pause 
 

Produktion af cykeldele Produktion af cykeldele Produktion af cykeldele 

10.45 – 11.45 
 

Montering af tricykel Montering af tricykel Montering af tricykel 

11.45 - 12.00 
 

Fælles afslutning og evaluering. 

 

 

Praktisk information 

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

• Sted: Rygesmindevej 2, 8653 Them 

• Kontaktoplysninger: Adm. direktør Anders Winther, win@a-winther.com, 86847288 

• Beklædning: Praktisk tøj 

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

 

 


