KUNDECASE:
BREINHOLT SERVICE & MONTAGE APS

Smartlift sikrer
arbejdsmiljøet og ren
luft på supersygehus

Byggeriet af det nye supersygehus i
Aalborg er i fuld gang. Facaderne er
færdige med nye vinduer og nu er turen
kommet til det indre i bygningerne.
27 store ventilationsskakte venter på
at blive lukket af med Paroc-paneler
som ventilationsvægge.
©Smartlift A/S

Vakuumlift håndterer
store Paroc-paneler
På Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) er et team af mon
tører fra Breinholt Service & Montage ApS i gang med at etab
lere ventilationsskaktene, der skal sikre god ventilation på det
kommende supersygehus. Teamet er hyret ind af Air-Team/
Ventek, der har en del-enterprise på byggeriet.

NAU fakta:
Samlet budget: 4,8 mia. DKK

Johan Eskerod har arbejdet på NAU i nogle måneder:
– Udfordringen med denne opgave er, at PAROC-panelerne er
så store, med en længde på over fire meter, at det er umuligt at
håndtere dem forsvarligt manuelt. Vi bruger en lift til at løfte og
placere panelerne, så vi undgår at overbelaste montørerne og
mindsker risikoen for materiel skade.

Bygningsareal: 170.000 m2
Ventilationsskakte: 27
Paroc-paneler: + 600 stk.
Vægt: 19 kg/ m2
Samlet overfladeareal: + 4.500 m2

Panelerne er på forhånd løftet ind med kran og står placeret i
stakke rundt om på etagerne, hvor de skal monteres, med kort
afstand hen til skaktene. Der er også taget højde for, at der er
plads nok til at manøvrere med lift mellem stak og skakt.

”

Uden en vakuumlift til opgaven ville
kroppen være helt færdig ved fyraften.
- Johan Eskerod, Montør

2+1=7
Ventilationspanelerne vejer næsten 100 kg stykket. Det be
tyder, at der ifølge dansk lovgivning skal syv mand til at monte
re et panel for at holde belastningen under 15 kg pr. mand.
– Det er nærmest umuligt at håndtere elementerne manuelt og
vi ville bare gå i vejen for hinanden, fortsætter Johan. Vi er bare
to mand til at klare opgaven med den her Smartlift, og overhol
der tidsplanen fint – uden at gå på kompromis med helbredet.
Johan forklarer: – Liften sørger for en meget kontrolleret hånd
tering af panelerne, og præcision under fastgørelsen til sidst.
Det er i høj grad med til at reducere risikoen for materiel skade
på paneler og lister.
Liften er udstyret med SPK special-sugekopper, som er veleg
net til Paroc-paneler og sten. Sugekopperne kan senere udskif
tes til montage af glas og vinduer.

SL608 Outdoor High Lifter:
• Elektrisk vakuumlift
• Løfter op til 608 kg
• Maksimal løftehøjde 420 cm
• Udskud af arm 70 + 90 cm
• 3D drejehoved
• Bredde: 84 cm
• Vægt: 930 kg

Effektivt samarbejde
På hver etage ligger Paroc-panelerne klar på paller. Liften løfter
dem op fra stakken, og kører hen til skakten, hvor den vinkler
panelerne meget præcist ind i skinnesystemet.
Montagen sker i tæt koordination. René Hansen er makker
på opgaven og kører liften, mens Johan fjernbetjener arm og
3D-drejehoved indtil elementet står sikkert i vertikal position
og kan fastgøres ved skakten. Teamet arbejder effektivt ved at
supplere hinanden i styringen af lift og panel.
For Johan Eskerod og Breinholt teamet er der ingen tvivl –

Smartlift gør arbejdet nemmere og fjerner helt risikoen for
nedslidning og skader.
Efterhånden som teamet bliver færdig, rykker de andre hånd
værkere ind på etagen og etablerer rummene. Opgaven med
lukning af ventilationsskaktene bliver afsluttet én etage ad
gangen og det hele skal være afsluttet i efteråret.

Om Breinholt
Breinholt Service & Montage har ca. 24 medarbejdere med speciale i kølerum og temperaturstyring til butikker primært, men løser også montageopgaver i andre bygge
projekter. Firmaet bruger også Smartlift til montage af tunge frostrumsgulve i detailhandlen, og har valgt Smart Lift ud fra den samlede kvalitet af liften og serviceniveau.

smartlift.com

