Snabbare svetsning på
mässan i Arvika
Arvika
Fort och väl kan följas åt.
– Vi har tråd och maskin för en snabb svetsprocess,
förklarar Torgny Karlsson, Elgas representant vid
svetsmässan i Arvika.
Den ägde rum hos High Tech Welding Team i Arvika på onsdagen. En lika
fullmatad som välbesökt mässa.
– Det här är den största vi presenterat, berättade Mårten Persson och
Mikael Björkholtz, del- ägarna i det privata utbildningsföretaget med nära
koppling till Volvo och Arbetsförmedlingen.
– Kvalificerade licenssvetsare är det stor efterfrågan på, och det kommer
att öka när en långvarig yrkesgeneration går i pension, konstaterade Lars
Pettersson, Arbetsförmedlingen.

Det kan gå fortare att svetsa. Elgas representant Torgny Karlsson demonstrerade
den snabba svetsprocessen vid mässan hos High Tech i Arvika.

Så många jobb hade han inte att erbjuda.
– Företagen fegar lite när det är lågkonjunktur. Men det kommer att ändra sig.
Robotar, röntgenutrustning och elektronsvetsning presenterades bland annat vid en mässa varvad med demonstrationer, föreläsningar och guidade
visningar.
– Besökarna får gärna pröva att svetsa, berättade Lotten Volmefalk.
– Men de flesta avstår och tittar hellre på oss, fortsatte Faton Berani.
Båda går utbildningen hos High Tech.
Hantverket kräver det, och läggning.
Höja hastigheten går också.
– Vi har en process som klarar av att svetsa snabbt med god kvalitet,
förklarade Torgny Karlsson.
– Med rörtråd blir inte strömmen lika hög vid en given trådmatningshastighet.
Det går att svetsa lika bra, men fortare.
Det handlar om höjd produktivitet.
– Och ekonomi för företagen, underströk Torgny Karlsson.
Mathias Jansson föredrag om svetsning off-shore var välbesökt.
Välavlönade jobb på oljeplattformar hägrar för några av kursdeltagarna.
Jansson vet hur det är:
– Det är ett äventyr och en dröm, men också en sysselsättning som kräver
personligt ansvar att lösa problem och lyckas till hundra procent. Det finns
ingen felmarginal därute.
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Svetsmässan vid High Tech Welding Team i Arvika erbjöd ett smörgåsbord av
utrustning. Skolor, företag och allmänhet tog chansen att besöka den största
mässatsningen vägg i vägg med Volvo CE.

