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Større fl
eksibilit
et
i produk
tionen

Dansk Boligstål i Aalborg laver special
løsninger til blandt andet køkkener,
arbejdsborde og elevatorer.
I de store haller sørger et par elektriske
vakuumlifte for at transportere de tunge
elementer til og fra maskinerne til for
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arbejdning.

Smartlift giver større
fleksibilitet i produktionen
’Intet er umuligt’ – er mottoet blandt medarbejderne hos Dansk Boligstål. Det betyder i praksis, at en
køkkenbordplade kan udformes præcis efter kundens ønsker eller at alle elementerne i et skibs-køkken tegnes efter specialmål, produceres og monteres af virksomhedens egne medarbejdere.

Lars Hoffmann Larsen er produktionsdirektør og
forklarer: - Det høje kvalitetsniveau betyder, at vægten af råmaterialerne er en daglig udfordring for
medarbejderne, der håndterer plader i 5 - 20 mm
tykkelse med en længde på flere meter. En øvelse
der er praktisk taget umulig uden de rette hjælpemidler.

Kvalitet i højsædet
Den høje grad af tilpasning af produkterne, gør produktions-flowet forskelligt med varierende pladsog materialebehov. Det kræver omstilling, og stiller
krav til medarbejdere og de redskaber der anvendes
på fabriksgulvet - uden at man må gå på kompromis
med kvaliteten.

Specialtilpassede lifte
Virksomheden bruger to vakuumlifte fra Smartlift.
De store rustfaste m
 etalplader til køkkener håndteres af en specialtilpasset vakuumlift med forlænget
travers for større gribe-bredde.
Løftearmen har forlænget udtræk for længere rækkevidde og åget er særligt tilpasset så pladerne kan
vinkles horisontalt når de løftes fra stakken til forarbejdning i maskinerne.
Førhen var medarbejderne dagligt udsat for tunge,
manuelle løft i løbet af en arbejdsdag. En byrde der
er vokset i takt med at moden indenfor køkkener
udvikler sig mod tykkere, massive bordplader.

”

Smartlift giver større
effektivitet og bedre
arbejdsmiljø i produk
tionen’
- Lars Hoffmann Larsen,
Produktionsdirektør

Win-win
Dansk Boligstål har valgt to Indoor-lifte, der kendetegnes ved et smalt chassis og lille drejeradius. Det
er en fordel i et produktionsmiljø, hvor pladsen kan
være trang og man må være fleksibel i håndteringen
af materialerne. Liftene har maksimal løftekapacitet
på hhv. 280 kg og 380 kilo.
Vakuumliftene har forbedret arbejdsmiljøet og mini
meret risikoen for nedslidning af medarbejderne,
der efter en kort tilvænning bruger vakuumløfterne
med stor sikkerhed. Det betyder både større fleksibilitet i forarbejdningen af materialerne, et bedre
arbejdsmiljø og en mere effektiv produktion for
Dansk Boligstål.

Om Dansk Boligstål
Dansk Boligstål A/S blev grundlagt i 1961 og er samarbejdspartner inden for kerneområderne rustfast inventar, konstruktioner i stål, konstruktioner i aluminium, skibsinventar og Corian®. Kunderne er både private boligejere, entreprenører, skibsfart
og forsvarsindustrien. Hvert år produceres mere end 5.000 kvalitets-bordplader til
Danmark, Sverige og Norge. Virksomheden har ca. 40 medarbejdere fordelt mellem
fabrikken i Aalborg Øst og en håndfuld rejsemontører.
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