
 

I et samarbejde mellem  og  

Girls’ Day in Science hos Bramidan A/S 

Kloge hænder er en dag, hvor du kommer til at arbejde sammen med faglærte fra Bramidan, som 

vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Benyt dagen til at finde ud af hvordan 

en rigtig virksomhed virker, og hvorfor det er vigtigt at en smed skal være glad for at lege med 

robotter. På dagen kommer du til at arbejde med et produkt som du til dels selv skal svejse 

sammen, og til dels ser fremstillet virtuelt på computeren for senere at blive svejset sammen ude i 

produktionen af kodede robot svejsermaskiner. Du vil desuden få indsigt i virksomhedens produkt 

fra ide til endelige færdige pressere.  

Forberedelse  

• Undersøg Bramidans hjemmeside for at se, hvad virksomheden producerer 

http://www.bramidan.dk/  

• Skriv en ½ A4 sides motivation/ansøgning om, hvorfor du gerne vil udvælges til at komme 

ud på Bramidan til Kloge Hænder. Denne skal afleveres til din lærer. Kun 6 elever får 

muligheden for at deltage – du skal fortælle, hvorfor det netop skal være dig 

• Undersøg hvor man kan uddanne sig som smed og hvilke ting man skal være god til  

 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

Velkommen  

8:30- 8:45 

Hvad er Bramidan? Introduktion til dagen v/R&D manager 

Ejnar Christensen 

Produktion 

8:45-9:30 

Se hvordan ballepresserne bliver fremstillet fra råvare til færdig 
ballepresser, og oplev hvordan de virker. Se også robotterne svejse 
emner sammen 

R&D 

afdelingen/udvikling 

9:30 – 10:45 

Tegn dit eget produkt i 3D CAD og hør, hvordan nye ballepressere bliver 
udviklet. Du ser også, hvordan vores PTA robotprogrammør 
programmerer robotterne til at svejse emnerne sammen 

Svejseafdelingen 

10:45-11:45 

Svejs dit eget produkt i Smedeafdelingen sammen med erfarne smede 

Evaluering 

11:45-12.00 

Spørgsmål og tak for i dag 
 

 

Praktisk information 

• Tid: 4. april 2018, kl.08.30-12.00 

• Sted: Bramidan A/S, Industrivej 69, 6740 Bramming   

• Kontaktoplysninger hos Bramidan A/S: Anne Mette B. Kristiansen, mail: abk@bramidan.dk 

eller tlf: 7517 3266 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 


