Syyskuun jaoskokous 26.9.2016
Syyskuun jaoskokous jatkoi klassikkoauton entisöinti projekti teemaa ja aiheena oli tällä kertaa
varaosien hankinta. Paikalle Lahdesjärven ABC:lle oli saapunut lähes kaksikymmentä kerholaista ja
asiasta kiinnostunutta. Matti Salonen kertoi ensin miten varaosien hankinta on muuttunut viimeisten
vuosien aikana. Perinteisten autotapahtumien, kirpputorien ja puskajuorujen lisäksi internetin
käytön yleistyminen ja varaosatarjonta on laajentanut mahdollisuuksia teknisten tietojen ja osien
hankintaan. Tarjolla on sekä kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä ja kauppapaikkoja sekä tietysti
Mercedes Benz klubin kattava varaosa- ja mallitietokanta EPC , jota Matti mm. esitteli kuulijoille.
Tämän tietokannan käytön kanssa on ollut ongelmia windows10 käyttöjärjestelmän ja uusimpien
Java-versioiden kanssa. Parhaiten järjestelmään pääsee kirjautumaan tällä hetkellä vanhemmalla
windows-käyttöjärjestelmäversiolla ja Java-versiolla joka on vanhempi kuin 8.
Timo Viita-aho esitteli suomalaisia yrityksiä ja kauppapaikkoja joista kannattaa yrittää MB osia
hankkia. Matti keskittyi tänä iltana saksalaisiin toimijoihin, joita onkin selvästi Mercedeksen
kotimaassa lukuisia. Rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä. Englannin kielelläkin pääsee kauppoja
tekemään jos ei saksan kieli ole hallussa. Jaokselta löytyy myös saksan kielen taitajia ja varmasti
saa ainakin vähän apua kun vaan kyselee.
Kokoukseen osallistujat jakoivat myös ilahduttavasti kokemuksia nettiseikkailuistaan siellä
toimivien yritysten kiinnostuksesta ja kyvykkyydestä toimittaa hyviä osia ja linkkilistaan saatiin
täydennystä. Kannattaakin kysäistä kerholaisilta apua ja vinkkejä jos ei ole vielä oikein rohkeutta
kontaktoida netissä olevia myyjiä tai miten niiden kanssa kannattaa toimia. Luottokortti käy yleensä
maksuvälineenä, mutta saksassa etenkin on vielä yrityksiä jotka hyväksyvät ainoastaan tilisiirrot yleensä etukäteen.
3D-tulostuksen yleistyminen tulee mullistamaan varaosahankintaa tulevaisuudessa. Pieniä
kappaleita pystytään nykyisin tulostamaan jo yleisemmin muovista mutta myös metallitulostimet
yleistyvät. Kappaleesta pitää tehdä tietokoneella mallinnus, jonka perusteella se pystytään
tulostamaan. Joku yleisöstä sanoikin, että pystyy tekemään tällaisia malleja CAD:illä jos on
kiinnostusta.
Jaoksen sivuille tulee päivitetty lista esillä olleista linkeistä.
Tavoitteena on myös kehittää mersutampere- sivustoa palvelemaan paremmin kerholaisia varaosien
etsinnässä ja entisöintiprojektien kanssa uurastavia tarjoamalla vinkkejä ja linkkejä miten päästä
asiassa eteenpäin.
Jaoksen jäseniltä toivotaan myös aktiivista osallistumista tähän kehittämistyöhön jakamalla omia
kokemuksia esim. lähettämällä vihjeitä Timolle, joka voi täydentää nettisivustoja.

