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God ergonomi, fleksible indstillinger og indfrielse af for-
ventningerne til et forbedret indeklima. El-gaffeltruck 
fra NH Handling løser opgaven. 

Der høres kun en lav snurren på det 2000 m2 store lager 

hos FP ALU GLAS i Skive. Lagermedarbejder Peter Las-

sen manøvrerer rutineret de tunge elementer rundt på 

sin nye el-gaffeltruck fra NH Handling.

”Min gamle truck var kørt til. Den var dejlig blød i bevægel-

serne. Jeg er sådan én, der lige skal prøve tingene af, inden 

jeg bliver fortrolig med dem,” fortæller Peter Lassen.

Han har arbejdet en årrække på lageret i Skive, og det er 
ikke dårligt med mange års erfaring, når man skal flytte 
rundt med tunge aluminiums-profiler til brug for facade-

beklædning. Men der er lidt tilvænning, når man skifter 
arbejdsredskab. 

ARBEJDSMILJØ I HØJSÆDET
Til sit arbejde med de tunge løft havde Peter Lassen en 
diesel truck før. Investeringen i den nye elektriske truck 
er med til at forbedre arbejdsmiljøet. 
 

”Arbejdsmiljøhensyn, og i øvrigt andre miljøhensyn, gjorde 

at vi vidste, vi skulle købe en eldreven truck, når vi skulle ud-

skifte vores materiel,” fortæller direktør i FP Gruppen, Claus 

Pedersen. 

Han er tilfreds med køretøjet, der lydløst løser opgaven.
På lageret er Peter Lassen glad for forbedringen. Men 
han skal lige vænne sig til de nye rutiner:

”Det er lige som dem, der går op i Formel 1. De savner mo-

torlyden fra 70’erne. Der må bilerne heller ikke larme så 

meget som tidligere”.

DEN GAMLE I BYTTE
Peter Lassen har allerede nogen erfaring med at køre 
elektrisk gaffeltruck. Han har haft én på prøve nogle 
måneder, inden det nye arbejdsredskab stod klar til ham. 
FP ALU GLAS besluttede nemlig at leje en truck hos NH 
Handling, mens de ventede på varen; en elektrisk truck 
af mærket NH3048-N. 

Hos NH Handling i Viborg sætter man en ære i at yde den 
rette rådgivning, og levere høj kvalitet til en attraktiv pris.

Distriktschef hos NH Handling, Heinrich Christensen 
fortæller:

”Som en del af aftalen tog vi den gamle dieseltruck i bytte, og 

FP ALU GLAS kunne leje en ny truck, mens de ventede på at 

få leveret deres nye køretøj.”

Peter Lassen nævner affjedringen i sædet og gaffel-
spredningen som nogle af de væsentligste parametre for 
en behagelig og nem arbejdsdag, hvor han kan sidde bag 
rattet i 3-4 timer i løbet af dagen. Det leverer el-gaffel-
trucken til fulde. 
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FP Alu-Glas A/S er en del af FP Gruppen, der er specialiseret i 
løsninger til døre, vinduer og facader i aluminium, træ, plast, 
glas og stål. FP Alu-Glas A/S er et landsdækkende firma med 
egen ingeniør-, konstruktions- og montageafdeling.

FP GRUPPEN – Vinduer, døre og facader



Kontakt os for professionel rådgivning og en uforpligtende 
snak om, hvordan du kan øge din effektivitet med en 
kompakt kvalitetstruck designet 100% til dine behov.

Uanset om du håndterer materiale inden for industri, 
landbrug, traditionelle lagre eller højeffektive 
logistik- og distributionscentre, har vi en professionel  
kvalitetsløsning, der kan hjælpe med at forbedre både 
ergonomi og logistik.
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