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3D-nøjagtighed til en
overkommelig pris
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Over 150 medlemsvirksomheder tæller Bitva i forlængelse af fusionen af de tre hidtidige
foreninger, og der var pænt fremmøde til den stiftende generalforsamling i Svendborg i
sidste uge.

Bitva er en realitet
I sidste uge var der stiftende generalforsamling i
fusions-brancheforeningen mellem ATT, BIA og VOV,
der pr. 1. januar 2015, samler de mere end 150
medlemmer i Brancheforeningen for Industriel Teknik,
Værktøj og Automation, Bitva.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Med fusionen af de tre brancheforeninger er medlemmerne fremadrettet samlet i
en stærkere politisk stemme
for de mere end 150 tekniske
underleverandører. Bitva samler importører, agenturvirksomheder, producenter, ingeniører samt handelsvirksomheder og datterselskaber
af udenlandske koncerner.
I forlængelse af brancheforeningens stiftende generalforsamling, afholdt den
19. november på Hotel Christiansminde i Svenborg, er
direktør for Bürkert Contromatic A/S, Aage Dam, blevet
valgt som formand for bestyrelsen, der således straks efter valget konstituerede sig.
Han ser for sig, at Bitva
bliver Danmarks største,
mest dynamiske og indflydelsesrige brancheforening
inden for industritekniske
underleverancer.
Medlemmerne er hver især
eksperter inden for forskellige højteknologiske løsninger
såsom industriel automation,
gearmotorer, værktøj, maskiner og kuglelejer med mere,
og sammen kan foreningens
medlemmer holde hinanden
helt i front, når det gælder de
services, som de hver især
skal tilbyde de danske industrivirksomheder.

Den nyudnævnte formand
Aage Dam ser således for
sig, at flere aktiviteter for
medlemmerne og relevante
uddannelsestilbud bliver en
styrkelse af medlemskabet i
forhold til hvis de tre hidtidige foreninger blot var fortsat. Samtidig peger han på,
at man i Bitva når en størrelse, hvor der også er politisk
indflydelse at opnå.
Blandt visionerne for bestyrelsen er at arbejde for at
fremme kvalificeret arbejdskraft til branchen og sikre, at
branchen bliver mere synlig.
Den større synlighed vil også være med til at give større
gennemslagskraft over for
politikere og øvrige beslutningstagere. Herudover danner Bitva rammen om 11
faggrupper, hvor medlem-

merne kan dele viden og opbygge relationer, påpeger
Aage Dam.
Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og
Automation, Bitva, slår officielt dørene op den 1. januar
2015, hvorefter de tre hidtidige foreninger er historie,
når deres respektive regnskaber er endeligt godkendt i
det nye år. I praksis er Bitvabestyrelsen og sekretariatet
straks gået i gang med at
gennemføre de forandringer,
der naturligt følger af fusionen.
Der skal ikke flyttes på papirerne i den gamle Børsbygning, da alle tre foreninger også hidtil har været en
del af Dansk Erhverv, hvor
fusionen derfor naturligt også vil holde til.

Nu kan du få tysk Wenzel-kvalitet til en rigtig god pris
Maskinen er opbygget over en granitstruktur, som giver dig minimal termisk
reaktion og afvigelser. Y-aksens føring er integreret i granitplanet, og det sikrer
dig høj måle- og gentagelsesnøjagtighed. Nøjagtigheden er med andre ord
indbygget, og du får altid præcise og troværdige måleresultater.
Wenzel XO kan også leveres som Liberty-model med det unikke Renishaw PH20
målehoved. Med denne løsning opnår du 5-akset måling. Det giver dig en meget
fleksibel løsning, der i mange tilfælde giver bedre adgang til emnet og dermed
også mulighed for, at du kan måle større emner på en mindre maskine.
Din XO-maskine leveres med den intuitive Quartis-software, som kan leveres i en
konfiguration, der passer præcist til dine behov.
Den helt store fordel kan du få med med PH20-hovedet , der giver dig væsentlige
besparelser og op til tre gange højere målehastighed.
– RING NU 97 14 14 11 og aftal demonstration

Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen
sig med Aage Dam (4. fra venstre) som formand.
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