
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ AL ESPAI BOTA DEL 15è ANIVERSARI D´ AEHA

Obertura de l´acte i explicació de la finalitat de l´exposició per part del
President y Vice-president de AEHA,  el Director del Mubha y per el Regidor de
Cultura del Districte de Sant Andreu.
Es tracta d´ una Exposició molt completa on es pot veure:
- Com han estat els 15 anys de funcionament d'AEHA.
- Làmines explicatives de practicament la totalitat de productes Pegaso i molts
d'Hispano Suiza.
- Làmines amb actes socials i el DIA a DIA a les nostres fàbriques.
- Fotografies de la Lluita Obrera a Pegaso.
- Diverses maquetes entre elles la de l'Escola d'Aprenentes , un estatoreactor i
de diversos vehicles Hispano i Pegaso.
-Maquinària de fabricació i control, com diversos peus de rei, palmers, un
duròmetre, una màquina de tracció i un serra.
- Peces d'automoció com un motor, un canvi de velocitats, un pont posterior,
un diferencial, una bomba d'injecció, tots ells muntats a Pegaso.
Canapès, fruits secs i cava amb una tertúlia es va posar fi, aquesta inaguració.
Des d'aquesta Web volem donar-vos les gràcies per la vostra assistència.
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