Indbydelse
FMV inviterer til studietur til Tampere, Finland med virksomhedsbesøg
på finske virksomheder med speciale i tandhjulsfremstilling og varmebehandling samt deltagelse på den finske varmebehandlingsforenings
seminar.
Mandag 9. september til onsdag 11. september 2019

Findland, Tampere
Størstedelen af Finland var indtil 1809 en del af det Sverige, indtil det
blev erobret af Rusland og blev et storfyrstendømme. Under den
russiske revolution i 1917 erklærede Finland sig uafhængigt og
umiddelbart herefter rasede den finske borgerkrig mellem de røde og
de hvide nogle måneder og sejr til de hvide. Efter, at landets interne
forhold var blevet stabiliseret, fulgte en økonomisk opblomstring for
det på det tidspunkt overvejende landbrugsprægede land.
Internationalt orienterede Finland sig mod Vesten, mens der var
spændinger i forhold til Sovjetunionen. Under anden verdenskrig
medførte det to krige med Sovjetunionen, der endte med finsk
nederlag og afgivelsen af store landområder til Sovjetunionen. Finland
måtte i efterkrigstiden underordne sig mange russiske krav som først
ophørte da Sovjetunionen brød sammen 90’erne .
I den sidste halvdel af 1900 tallet har Finland oplevet en rivende
økonomisk udvikling og har i dag et af verdens bedste velfærds- og
uddannelsessystemer. Finland har siden 1995 været medlem af EU.
Den finske industri producerer hovedsageligt metal- og tekniske
produkter, men også skovindustrien og elektronik fremstilling betyder
meget. Industrien er koncentreret i den sydlige del af landet og langs
kysten. I Tampere regionen som FMV skal besøge findes mange
producenter af store tandhjul og transmissionsdele for vindmølle,
skibs- og offshore industrien.
Tid og sted
Afrejse Københavns Lufthavn mandag 9. september Kl. 09:00
Tilbagekomst Københavns lufthavn onsdag 11. september kl. 20:30
Ophold i Tammerfors på Hotel Torni
Deltagerafgift incl, transport, hotel og forplejning
Max ca. kr. 5.000
Oplysninger om turen kontakt:
Hans Christensen på +45 4026 2466 eller mail HC@global-cast.dk.
Tilmelding
Endelig indbydelse udsendes i medio april.

Foreningen for Materialer og Varmebehandling
www.f-m-v.dk

Program
Mandag 9. September
17:00

Afrejse Københavns Lufthavn
- Fly København – Helsingfors
- Fly Helsingfors – Tampere

23:00

Hotel Torni Tampere

23:20

”Natmad”

Tirsdag 10. september
08:30

”Velkommen til Finland”
Introduktion til virksomhedsbesøg af personer fra Finlands varmebehandlingsforening.

09:30

Bus (10 km)

10:00

Besøg Bodycote, Tampere
Bodycote Tampere er et meget moderne hærderi med store kammer- og retortovnsanlæg

12:00

Bus (10 km)

13:30

Frokost

13:30

Bus (5 km)

14:00

Besøg AGCO Power (Sammen med Finlands Varmebehandlingsforening)
Agco Power fremstiller 50.00 dieselmotorer til AGCO’s traktorer (Massey Ferguson, Valtra,
Fendt Challenger mm) og har omkring 700 ansatte. Vi vil se produktionen, montage og
varmebehandling med kammerovnsanlæg.

16:00

Bus (10 km)

16:30

Hotel Torni - fri

19:00

Middag - med Finlands Varmebehandlingsforening

Onsdag 11. september
09:00

Deltagelse på Finlands Varmebehandlingsforening seminar, Hotel Torni (engelsk, evt kan
FMV også levere indlæg)

11:30

Frokost

12:30

Bus (10 km)

13:00

Besøg ATA Gears OY
Ata Gear er specialiseret i større industrigear til skibs og offshore. Vi vil se produktionen og
varmebehandling med store retortovne.
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15:00

Bus (10 km)

15:00

Afslutning (i Lufthavn)

17:05

Afrejse Tampere Lufthavn
- Fly Tampere - Helsingfors
- Fly Helsingfors – København

22:05

Ankomst Københavns Lufthavn

Kommentarer til rejseplan
Hvis det er et ønske fra deltagere så vil der være mulighed for at vi kan rejse tidligere fra København til
Tampere og også tidligere hjemrejse fra Tampere med tidligere ankomst til København
Links
https://www.bodycote.com/heat-treatment-plants/bodycote-tampere
https://www.agcocorp.com/brands/agco-power.html
www.atagears.fi
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