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Nytt tryck i verkstan
Elektriker
Bertil Persson
och
Josef
Makra, fekniker, har lagt
ner myckef
jobb pa planering och
imfallationav
den nya kompressoranlaggningen,
som ger battre
arbetsmiljo i
produktionen.
De ar nojda
med resultatet.
For att Skota de gamla kolvD e tre grona trotjanarna i
kallaren under matsalen har kompressorerna maste man bade
vara specialist och ha langa artryckt sin sista puff luft. mar. Idag startas kompressorerna
Efter ca 40 ar i daglig drift ar med tre knapptryckningar.
det dem val unt att sta stilla
Driften ar automatiskoch Josef
och tysta. Nya, helautoma- behover bara kontrollera oljetiska tryckluftskompresso- synglaset och skriva upp matarstallningen 3 ggr/dygn.
rer har tratt i deras stalle.
- Utan tryckluft stannar produktionen, konstaterar Josef
Makra, Specialverkstadenoch ansvarig for den nya tryckluftsanlaggningen. Man tanker inte pa
var den kommer ifran men
tryckluften ar lika viktig som el.
Den styr hela gjuteriet, alla maskiner, manovrerar ventiler och anvands i renblasning av detaljer.
Skillnadenmellangammalt och
nytt ar markant; murrigt, bullrande, svarskott, smutsigt och
oljebemangt, med nedslitna maskiner, som det inte langre finns
reservdelar till. Ljust, susande och
helautomatiskt ar det i den nya
kompressorhallenunder gjuteriet.

fran 80-90•‹C till 25-30•‹Cmen ar
anda for varm att anvanda.Darfor
kyls den komprimerade luften i
tva kyltorkar, som sanker temperaturen till +2"C och tar bort all
kondens. Kondensvattnet gar ut i
avloppet . Den utvunna varmluften leds u p p och varmer
lagerutrymmet i vaningen ovanfor.
- Den skulle kunna varma
hela kaken om vi tog vara pa den,
tror Josef.

Battre miljo
Skulle tryckluft behovas for
overtidsarbete, kan resp. forman
enkelt stalla in den extratid som
behovs.
-Den nya anlaggningen ar en
stor miljoforbattring, for verkstaderna, konstaterar Josef nojd. Den
ger ren luft i pistolerna, inget
lm
vattenlackage, ingen olja.

Trycklufttillverkning

-Tryckluftsanlaggningengar
dygnet runt, eftersom vi idag har
maskiner som gar i obemannade
skift, sager Josef. Vi anvander ca
12-13 m3tryckluft per minut.
Anlaggningen, sominstallerats
pa en manad, styrs av ett tidur.
Tre kompressorer kopplas in
allt efter behov. Utomhusluft dras
in genom ett luftintag med spjall,
ett for varje kompressor. Luften
sugs sedan in i kompressorn genom ett filter, komprimeras och
trycks ut till tanken genom tva
stycken finfilter, som tar bort
damm och smuts ur luften.
I kompressorerna kyls luften

SU 900 ser ut att bli en succe.
F.n. har vi 23 st pumpar i order.
Ett exemplar av SU 934C har
skickats till Statens Provningsanstalt for godkannande, ett annat
skickas till motsvarande norska
myndighet for godkannande for
bruk i Norge.
O-serien om 10 st pumpar i SU
900-serien ar paborjad och pumparna kommer att installeras pa
pilotstationer i Sverige ochNorge.

VD har ordet
e tva forsta SU 900pumparna star nu fardiga. Det ar gladjande
att konstatera hur bra
hela detta projekt loper.
De forstaorderna ar ocksa lagda
forleverans till Sverigeoch Norge.
I ovrigt maste vi tyvarr konstatera, att orderlaget ar fortsatt besvarligt, aven om orderingangen
varit nagot battre den senaste
manaden jamfort med forsta kvartalet.
Forhandlingarna
kring
fristallningar fortskrider och vart
mal ar, att vara klara innan mars
manads utgang.
Bengt Berg

ar en ny variant pa hogkapacitetspumpen for diesel.
SU 861-125/45 ar utrustad med
tv5 pistolventiler, en hogkapacitetsventil for snabb tankning av
lastbilar och bussar och en
normalkapacitetsventilfor dieseldrivna personbilar. Man kan tanka
en kvalitet at gangen.

5:a i foretagsledning
Scandinavian Business Tournament ar ett spel i
foretagsledning "p3 l&tsasl',
arrangerad av Handelshogskolan. I arets tavling med 150
deltagande lag debuterade
Wayne Europeslag bestaende
av Sven Bladh, Peter Finch,
Hakan Henningson, Mats
Lundh samt undertecknad
med att bli 5a
Vaj e tavlingsomgang omfattar foretagsledning under fem
latsasar. I varje omgang producerar tio lag tv4 produkter och saljer
dem pa tre olika marknader. Vinnare i omgangen blir det lag som
har hogst sammanlagd vinst efter
de fem aren.
Vi ska bestamma saljmal, satta
priser, satsa pa marknadsforing
och produktutveckling, investera
i maskiner och byggnader, berakna produktions- och forsaljningskapacitet. Ca kors alla siffror i en dator och lagens respektive vinster raknas fram. Svarast
ar att ha sa bra priser och efterfragan, att forsaljningen blir maximal.
Under hosten spelade vi
grundomgangen och salde
fiskedrag i Sverige, USA och Ir-

land. Fiskelyckan var god och vi
kom till semifinal.
Uppladdningen
infor
semifinalen var lang och uppfriskande, vilket gav oss styrka att
salja lasen Simplex och Complex
med frarngilng och sakra en eftersokt finalplats.
Trots datorstod och tv3 goda
flaskor champagne skankta av
Hans Ihre,lyckades vi inte komma
till den Nordiska finalen i Helsingfors dar priset ar en resa till
New York. Kanske at vi upp for
manga av de Dajm vi forvantades
salja.
Vi far an sa lange noja oss med
att vara det femte basta laget i
foretagsspel i Sverige.
Jonas Englund

[blytt i ordlistan for produkter och system

Innan SU 934C skickades till SP
inbjods alla inblandade att titta pa
remiarexemplaret i verkligheten.Nu
Kunde slang och hydraulrnuiuler
studeras och t ntresseradeprmadeden
nya slangupphangningen.

PT 2000CB
har godkants av Statens
Provningsanstalt, avdelning
Matt &Vikt.Provning pagar for

explosionsskydsgodkannande.

]

Uppsnappat i Sovjet
-Jo Valeri, har i Sovjet kommer man ju liksom i vast antingen
till himlen eller helvetet nar man
dor, men hos oss finns det tv&
mojligheter om man hamnar dar
nere.

Okad satsning pa
kundkurser
-

- ???
- Man kan valja om man vill
till det kapitalistiskahelvetet eller
det sbciaiistiska.Idet kapitalistiska
maste man rulla en 100 kg tung
sten uppfor en 100m hog slant 10
ggr/dag. I det socialistiska maste
man ligga pa en vag och bli overkord av en asfaltmaskin5&dag.
- DA valjer val alla det kapitalistiska helvetet, kamrat Sergei?
- Kare Valeri, du har liksom
jag levt ett helt liv i ett socialistiskt
land. Du vet likaval som jag att
foraren ar full och inte kan kora,
att asfalten ar slut och att rnaskinen inte fungerar!
Fritt oversatt fran ryska via engelska till
soenska au Ake ]onsson

Golfsektionen
vid Wayne Europe haller arsmote 910404 kl. 16.00 i horsalen.
Alla intresserade hjartligt valkomna, m a o behover du ej vara
aktiv golfspelare.
Jan Vdngo

0--9

Nyfiken p b a s e a l ?
Ar du intresserad av att spela
baseball? Kontakta da Kjell
Rasmusen pa avd 64, te1 558.

Vaa ar aer som syns till hoger
pa bilden? undrar brydd Waynare.
Den som kommer p3 ratt svar
ringer till valfri brukare av P-plats
vid maskinverkstaden och talar
om vad bilden visar. Fina priser.
(Kommer du inte pil losningen
finnsratt svar liksom vinstlista pil
sista sidan i Ventilen.)

Mats Onshage och Lotta Schoon
utbildar vdra kunder och tekniker.

Service ar den avdelning
inom foretaget, som har
mest kontakt med vara
kunder, inte minst genom
utbildning av dem, som ska
jobba med vara utrustningar pa stationerna. Nu
ska kurserna, som halls i
Malmo, Stockholm och i
nya lokaler i Goteborg,
marknadsforasmera aktivt.
Mats Onshage och Lotta
Schoon ar kursledare. Deras roll
ar att under en- och tvadagarskurser ge kursdeltagarna en
overblick over, hur vara operativa
system fungerar och framfor allt
konkreta kunskaper i, hur man
jobbar praktiskt med t.ex. Marketer 2000.
-Vara elever ar allt ifran vetgiriga, datavana ungdomar till
aldre som ar lite avvaktandeinfor
knapptryckningar, sager Lotta
Schoon. Vara elever ar inte tekniker eller datamanniskor. Det galler att anpassa undervisningen till
eleverna, lata dem forsoka sjalva,
stalla fragor sa att man kan kontrollera, att de forstar.

Ansiktet utat
Kurserna omfattar en eiler tva
dagar. Tvadagarskurserna, dar

-

man gar djupare in i systemets
funktioner, ar intensiva.
-Vi blir kompisar, sager Lotta.
Jag ar foretagetsansikte utat. Ska
vara glad och positiv aven om jag
far kritik. Men jag tror att jag slip
per lattare undan for att jag ar
kvinna. Lotta skrattar och det
glittrar i de klarbla.
Egentligen ar Lotta larare, b1.a.
i matte och fysik .
- Jag tyckte det var kul att
prova p&nagot nytt. Sjalv fick jag
lara mig allt om vara utrustningar
nar jag kom hit, allt var nytt for
mig. Si3 jag vet ungefar hur vara
elever tanker.
Kursmaterialet bestar av
instruktionsbocker,lathundar och
ovningsuppgifter. Handhavande
och programmering av utrustningen delas i allmanhet upp p3
tv3 kursdagar.
-Hinner vi, tar jag med kursdeltagarna ut i verkstaden. "Gor
ni verkligen allt sjalva", ar en forvanad kommentar jag ofta far, sager Lotta, som drommer om en
"Monsterstation", dar man kunde
visa elever och kunder nya produkter i funktion i verkligheten.

Problemlosaren
- Det senaste tillskottet i
kursutbudet ar en Problemlosarkurs, for den som vill klara av
mindre fel sjalv och fil tips och
ideer om saval inomhus- som
utomhusutrustning. I Malmo,
Stockholmoch nu aven i Goteborg
finns kurslokaler kompletta med
pumpar, betalterminaler och
styrenheter.Vi gar igenom arbetsmoment och funktioner steg for
steg. Kurser och kursorter kan
ocksa goras helt efter kundens
onskemal,berattar Lotta och Mats.
Service ger ocksa kurser for
egen personal, serviceteknikerutbildning, introduktionerfor nyanstallda, pilbyggnadskurser mm.
En ny broschyr, som presenterar kursutbudet fran After Sales
Service, produceras f.n.
lm
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Elektriker
Bertil Persson
och
Josef
Makra, tekniker, har lagt
ner mycket
jobb pd planering och
i m tallationav
den nya kompressoranlaggningen,
som ger battre
arbetsmiljo i
produktionen.
De ar nojda
med resultatet.

D e tre grona trotjanarna i
kallarenunder matsalen har
tryckt sin sista puff luft.
Efter ca 40 ar i daglig drift ar
det dem val unt att sta stilla
och tysta. Nya, helautomatiska tryckluftskompressorer har tratt i deras stalle.
-Utan tryckluft stannar produktionen, konstaterar Josef
Makra, Specialverkstadenoch ansvarig for den nya tryckluftsanlaggningen. Man tanker inte pa
var den kommer ifran men
tryckluften ar lika viktig som el.
Den styr hela gjuteriet, alla maskiner, manovrerar ventiler och anvands i renblasning av detaljer.
Skillnadenmellan gammaltoch
nytt ar markant; murrigt, bullrande, svarskott, smutsigt och
oljebemangt, med nedslitna maskiner, som det inte langre finns
reservdelar till. Ljust, susandeoch
helautomatiskt ar det i den nya
kompressorhallen under gjuteriet.

For att skota de gamla kolvkompressorerna maste man bade
vara specialist och ha langa armar. Idag startaskompressorerna
med tre knapptryckningar.
Driften ar automatiskochJosef
behover bara kontrollera oljesynglaset och skriva upp matarstallningen 3 ggr/dygn.
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fran 80-90•‹C till 25-30•‹C men ar
anda for varm att anvanda.Darfor
kyls den komprimerade luften i
tva kyltorkar, som sanker temperaturen till +2"C och tar bort all
kondens. Kondensvattnet gar ut i
avloppet . Den utvunna varmluften leds upp och varmer
lagerutrymmet i vaningen ovanfor.
- Den skulle kunna varma
hela kaken om vi tog vara pi3 den,
tror Josef.

Battre miljo
Skulle tryckluft behovas for
overtidsarbete, kan resp. forman
enkelt stalla in den extratid som
behovs.
-Den nya anlaggningen ar en
stor miljoforbattring, for verkstaderna, konstaterar Josef nojd. Den
ger ren luft i pistolerna, inget
vattenlackage, ingen olja.
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Trycklufttillverkning
-Tryckluftsanlaggningengar
dygnet runt, eftersom vi idag bar
maskiner som gar i obemannade
skift, sager Josef. Vi anvander ca
12-13 m3tryckluft per minut.
Anlaggningen, sominstallerats
pa en manad, styrs av ett tidur.
Tre kompressorer kopplas in
allt efter behov. Utomhusluftdras
in genom ett luftintag med spjall,
ett for varje kompressor. Luften
sugs sedan in i kompressorn genom ett filter, komprimeras och
trycks ut till tanken genom tv3
stycken finfilter, som tar bort
damm och smuts ur luften.
I kompressorerna kyls luften

SU 900 ser ut att bli en succe.
F.n. har vi 23 st pumpar i order.
Ett exemplar av SU 934C har
skickats till Statens Provningsanstalt for godkannande, ett annat
skickas till motsvarande norska
myndighet for godkannande for
bruk i Norge.
O-serien om 10 st pumpar i SU
900-serien ar paborjad och pumparna kommer att installeras pa
pilotstationer i SverigeochNorge.

