
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Mountain Top Industries ApS             

Mountain Top Industries ApS er en global leverandør og ledende på det europæiske marked, som 

designer, udvikler og producerer tilbehør for pick-up trucks. 100% af produktionen eksporteres. 

MTI har cirka 180 ansatte fra 25 forskellige lande. Eleverne vil opleve, hvordan produktionen 

foregår fra tegning til det færdige produkt. De vil udføre små indledende øvelser, og derefter prøve 

nogle af arbejdsgangene selv. Samtidig vil eleverne få indblik i LEAN – en forretningsfilosofi til at 

forenkle og effektivisere produktionsprocesser. 

 

Emnefelt og problemstillinger 

• Der kan arbejdes med fagene matematik, fysik, kemi og geografi 

• Hvad er en Industriel design og hvad arbejder en industriel designer med? 

• Hvor mange fagligheder/uddannelser findes der på MTI ApS? 

• Hvem har opfundet LEAN-konceptet og hvorfor? 

 

Forberedelse 

• Undersøg på virksomhedens hjemmeside, hvad Mountain Top Industries producerer: 

http://www.mountaintop.dk/ 

• Det forventes at eleverne har set filmen: http://www.mountaintop.dk/presentation-video/ 

 

  

http://www.mountaintop.dk/
http://www.mountaintop.dk/presentation-video/


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.15 Afgang fra skolen til Mountain Top Industries ApS 

08.30 Ankomst til Mountain Top Industries ApS 

08.40 Velkomst og fælles introduktion om virksomhedens mål og de udfordringer som 

de står overfor, v/produktionsleder Claus Høier 

09.00 Faglighed, Kvalitetssikring & LEAN: 

Vi viser et rullelåg på en test bil eller Amarokken; Vi fortæller om hvad man skal 

kigge efter når vi ser på kvaliteten;  

Eleverne deles op i 4 grupper. Hver gruppe har 5 emner.  

- Bagprofiler 

- Lameller 

- Låg 

- Sideprofiler 

Find fem fejl (stribede profiler, falmede hjørner, skæve profiler, mm.); 

Tavlemøde og gennemgang af Leantavlen (hvordan er det vi arbejder + 

deltagelse i møde); Samtale med faglærte medarbejdere 

10.30 Eleverne opdeles i 2 grupper: 

1. Rundvisning i produktionen 

2. Montage af produkt i produktionen ved hjælp af monteringsvejledning 

12.00 Opsamling og tid til spørgsmål. Der gives sodavand. 

12.15 Tak for i dag og afgang til skole 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 08.15-12.15 

• Sted: Mountain Top Industries ApS, Pedersholmparken 10, 3600 Frederikssund 

• Kontaktoplysninger: Claus Høier: tlf. 2374 7305 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj, som eleverne kan arbejde i og som gerne må blive beskidt. 

• Ingen mobiltelefoner i produktionen 

• Maks 25 elever 

 

 


