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Fremdrift i en foranderlig verden
Så er vi igen på gaden med en dugfrisk udgave 
af N.C. Nielsen Magasinet. Vi har glædet os til 
at fortælle mange spændende historier fra den 
evigt foranderlige lager- og logistikbranche. 
Her i spalterne bringer vi naturligvis kun et 
udpluk af historierne, og på vores nye website 
www.nc-nielsen.dk finder du endnu flere.

Magasinet afspejler en stor mangfoldighed. Hos 
N.C. Nielsen er vi et barometer for, hvor forskel-
ligt intern transport kan være, og hvor mange 
innovative og nytænkende løsninger, vi kan nå 
frem til sammen med vores kunder. Samarbej-
dets ædle kunst fører os vidt omkring – bran-
chemæssigt, teknisk og geografisk.

I tråd med dette kan du læse om emner så 
forskellige som effektiv lagerindretning hos 
Danske Fragtmænd, AGV Scandinavias nye 
domicil, nye mobile reachstackere på havnen 
i Esbjerg og Terberg Zagro, der hjælper til med 
skinnearbejdet hos Banedanmark. Blot for at 
nævne et par af historierne.

I september rundede N.C. Nielsen en milepæl 
og leverede truck nr. 50.000 til Skagen Betons 
afdeling i Støvring. Det var en guldfolieret Linde 
E16/386, der kom rullende med guld, glimmer 
og lagkage til de ventende medarbejdere. En 
stor dag og endnu et vidnesbyrd om det høje 
aktivitetsniveau i samfundet. 

Lithium-ION teknologien er kommet for at blive. 
Både N.C. Nielsen og AGV Scandinavia leverer et 
stigende antal løsninger med Lithium-ION bat-
terier. Vi går derfor i dybden med teknologien 
i en tema-artikel, og ser blandt andet nærmere 
på de mange forretningsmæssige fordele ved 
batterierne.

Rigtig god læselyst.
Salgsdirektør Allan Christensen

Indhold

N.C. Nielsen har en app til smart-
phones og tablets. Her kan du 
udvide læseoplevelsen med bl.a. 
video og flere billeder.

Sådan gør du:
1. Gå ind i Google Play eller App Store
2. Tast ordene "N.C. Nielsen AR"  
 i søgefeltet
3. Download appen gratis til din 
 enhed
4. Åbn appen. Scan billedet, som  
 ikonet viser har ekstra indhold.

Når du ser dette ikon ved et billede 
i magasinet, kan du scanne billedet 

for mere indhold.

N.C. Nielsen app 

Gør teknikken levende

Sænk farten med Linde Zone Intelligence

Nu kan N.C. Nielsen tilbyde nye 

moduler til flådestyringssystemet 

Linde Connect, nemlig det nyeste 

nye inden for trucksikkerhed:

Linde Zone Intelligence og Truck 

Mapping. De nye moduler gør det

muligt for flådeansvarlige at defi-

nere bestemte zoner på lageret og 

i produktionshaller, hvor hastig-

heden på trucken automatisk 

reduceres. Derudover er det muligt 

at lokalisere trucken i arbejds-

situationer, ved nedbrud og end-

da opspore trucken ved tyveri.  

Visionen hos Linde er at mindske antallet af arbejds-
ulykker til nul. Derfor har Linde i årevis udviklet inno-
vative sikkerhedstiltag som for eksempel Linde Safety 
Guard, som forebygger påkørsler af personer og 
materiel i en fortravlet hverdag. Her udstyres alle re-
levante personer/maskiner med en sensor og truck-
føreren kan på et display i trucken se om en person er 
tæt på trucken. Linde Zone Intelligence lægger yder-
ligere et lag på trucksikkerheden og bruger avanceret 
teknologi til at komme ulykkerne i forkøbet.

Linde har på baggrund af et omfattende datamateria-
le analyseret alle kritiske steder og farlige situationer 

på lagre og i produktionshaller. Typisk sker arbejds-
ulykker, når personer eller andre truck befinder sig 
bag ved trucken eller ved udmundingen af smalle 
reolgange, vejkryds, rulleporte, døre ud mod køre-
arealer eller ujævne overflader. Denne viden danner 
grundlag for Linde Zone Intelligence.

Signal om sikkerhed
Efter kortlægning af de kritiske zoner installeres 
faste sensorer på lageret, der kommunikerer med 
en sensor på trucken. Der sendes kraftige radiosig-
naler mellem enhederne, som også ”løber” gennem 
vægge, søjler, porte, hylder og andet inventar. Den 
særlige ultrabredbåndsteknologi (UWB) foregår uden 
indvirkning på andre netværk som WLAN, Bluetooth 
eller RFID. Modulerne Linde Zone Intelligence og 
Linde Safety Guard anvender de samme sensorer til at 
advare om personer eller maskiner tæt på trucken og 
til at skabe zoner med hastigsheds-reduktion

– Linde Zone Intelligence er et lysende eksempel på, 
hvordan topmoderne teknologi gør nytte på ethvert 
lager. Der er tale om aktiv sikkerhed, hvor syste-
merne automatisk taler sammen og fleksibelt mind-
sker hastigheden i forhold til den aktuelle kørezone. 
Sammen med andre tiltag som eksempelvis LED-lys 
og Linde Blue Spot kan en Linde truck på denne vis 
rustes til tænderne, så sikkerheden altid er i højsæ-
det, udtaler salgsdirektør Allan Christensen fra N.C. 
Nielsen.

Truck Mapping
Samtidig lancerer Linde også tilslutningsmodulet 
Truck Mapping. Det er et GPS-styret system, der med 
en nøjagtighed af op til fem meter kan lokalisere 

trucken ved nedbrud eller en ulykke – og tilmed kan 
opspore trucken ved tyveri. 

TruckSpot
Linde har også udviklet et nyt og innovativt TruckSpot 
advarselslys, som skal afværge de kritiske situa-
tioner, der især opstår ved udmundingen af smalle 
reolgange, krydsende trafik på lageret og ved blinde 
vinkler rundt omkring. En visuelt genkendelig advar-
selstrekant projiceres ned på gulvet med omkring fire 
meters afstand til trucken – både når den bakker og 
når den kører fremad. Levetiden på LED-lyset i Truck-
Spot er omkring 20.000 timer.

Modulerne Linde Zone Intelligence, Safety Guard, 
Truck Mapping og TruckSpot kan eftermonteres på 
alle Linde truck og fås som ekstraudstyr til alle nye 
Linde truckmodeller.

Linde TruckSpot

Med Linde Zone Intelligence og Linde Safety Guard installeres sensorer strategiske 
steder på lageret ligesom relevante medarbejderne udstyres med sensorer. 
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N.C. Nielsen har indgået et sam-

arbejde med en af verdens førende 

producenter af lagersystemer, 

nemlig AR Racking fra Spanien. 

Dette gør det muligt at levere kom-

plette lager- og logistikløsninger, 

hvor gennemtænkt lagerindretning 

og maskiner fra Lindes produkt-

portefølje går hånd i hånd og effek-

tiviserer den samlede lagerlogistik. 

Et stigende antal virksomheder ser deres lager som 
en dynamisk størrelse, der kan bidrage til en styr-
ket konkurrencekraft. Interessen for intelligente, 
velindrettede og fleksible lagre er stærkt stigende. 

Hos N.C. Nielsen har vi derfor etableret en specia-
listfunktion, der i samarbejde med blandt andet AR 
Racking kan designe, producere og levere kundetil-
passede lagerløsninger fra øverste hylde.

Flyvende start
I spidsen for specialistfunktionen finder vi pro-
duktchef på logistikløsninger Peter Brun fra N.C. 
Nielsen, der gennem årene har indrettet lager- og 
logistikløsninger i et meget stort antal og i vidt for-
skellige brancher over hele Danmark. Han fortæller:

– Vi er kommet flyvende fra start med vores lager-
løsninger, og har allerede gennemført de første 

store projekter. Vi har nogle meget stærke kort på 
hånden gennem samarbejdet med AR Racking og 
naturligvis også gennem den brede vifte af Linde-
løsninger inden for lagerteknik. Det giver en høj 
grad af fleksibilitet, når vi står over for nye indret-
ningsprojekter.

Professionelt samarbejde
N.C. Nielsen har eksempelvis stået for et stort 
lagerindretningsprojekt hos Danske Fragtmænd, 
som på kort tid skulle have indrettet et kæmpe-
lager i Hasselager og et i Aalborg. Projektet, der er 
løst i samarbejde med AR Racking, omtales på de 
følgende sider her i magasinet. Ifølge Peter Brun er 
lagerindretningen i denne case et godt eksempel 
på et professionelt samarbejde:

– Vi skulle på meget kort tid indrette et hovedlager 
fra bunden, og det var bydende nødvendigt at få 

Spansk blod giver
stærkere lagerløsninger

   Kontakt   Peter Brun på +45 20 80 27 80 eller 
  peb@nc-nielsen.dk og hør mere om lageropti-   
  mering med udgangspunkt i jeres virksomhed.

Vil du vide mere ..?

AR Racking
· En af verdens førende producenter af lager-

systemer
· En del af Arania Group, som blev grundlagt  

i 1940
· Hovedsæde i Bizkaia, Spanien
· Beskæftiger omkring 800 medarbejdere
· Kommercielt repræsenteret i 65 lande  

verden over
· Fremstiller årligt 400.000 tons stålmateriale

N.C. Nielsen har indgået samarbejde med spanske AR Racking, og tilbyder derfor effektiv og nytænkende lager-
indretning som er integreret med specialmaskiner inden for lagerteknik.

leveret et meget stort antal hyldemeter i forskel-
lige størrelser. Det ville have været en meget svær 
opgave, hvis vi ikke havde haft AR Racking med på 
banen. De har et stort, effektivt og handlingsorien-
teret setup, der gør det muligt at producere, levere 
og montere lagerreolerne efter skrappe tidsfrister. 

Nye innovative muligheder
Samarbejdet med AR Racking åbner endnu flere 
indretningsmuligheder i horisonten, som ifølge 
Peter Brun kommer kunderne til gode:

– Takket være samarbejdet med AR Racking kan 
vi nu love vores kunder en høj produktkvalitet, en 
fornuftig prissætning og leveringstider på få uger. 
Samtidig opererer vi med en bred vifte af mulighe-
der, uanset om det gælder et stort industrielt lager 
på mange tusinde kvadratmeter med heavy duty-
gods eller et mindre lager til en webbutik. Vi er i 

stand til at levere stort set alle former for lagerind-
retning med optimalt flow, udnyttelse af volumen 
og masser af indbygget sikkerhed.

Med udgangspunkt i dette forudser Peter Brun 
samtidig, at vi vil komme til at se flere automatise-
rede og teknologisk højt avancerede lagertyper, 
hvor eksempelvis også de selvkørende AGV-løsnin-
ger vil indtage en naturligvis plads i bestræbelser-
ne på at effektivisere og automatisere et stigende 
antal processer på lageret. 

Støttevanger til ikke palleteret vare (ekstraudstyr)

Bærebjælker

Bundplader (ekstraudstyr)
Støttevanger (ekstraudstyr)

Netpaneler (ekstraudstyr)

Pre. galvaniseret reolstiger

Truckværn (ekstraudstyr)

Stigebensbeskytter

Styreskinner til smalgangstruck (ekstraudstyr)

Gulv shims

Fodplade

Pre. galvaniseret stigeben

Palle bagstop

Galvaniserede bundplader (ekstraudstyr)

Komponenter og tilbehør



TEMA Lagerindretning

Når det skal gå stærkt, skal det gå 

stærkt. Det gjorde det i løbet af 

få uger i sommer, da N.C. Nielsen 

leverede en nøglefærdig lager-

løsning til Danske Fragtmænds 

lagerhotel i Hasselager ved Aar-

hus. Præcis den 1. september 2018 

skulle lageret stå færdigt og være 

klar til at modtage varer i det ny-

etablerede distributionscenter. 

Danske Fragtmænd ønskede at samle alle varer i 
Hasselager for en stor dansk byggemarkedskæde, 
der bruger lokalerne som et fleksibelt lagerhotel 
med dag-til-dag levering til kædens byggemarke-
der og som weblager til et stigende antal online 
bestillinger. Der skulle opbygges et nyt, velindret-
tet og velfungerende lagerhotel centralt i landet, 
som havde lagerkapacitet til fremtiden.

Vanskelige vilkår
Lageret skulle samtidig bygges op under vanske-
lige fysiske forhold. De godt brugte bygninger 
var – og er stadig – opbygget med kraner, stolper, 
installationer, mindre rum og en jernbanegrav, 
der også skulle integreres i løsningen. Det stillede 
store krav til reolerne, der skulle passe præcist 
til de enkelte lokaler med almindelige pallereoler, 
plukkereoler, smalgangslagre, højlagre og pluk-
kelagre.

Øget kapacitet
På kort tid blev alle lokaler målt op, tegnet op i et 
computerprogram og tilrettelagt med reolinventar 
fra AR Racking, som er N.C. Nielsens samarbejds-
partner på området. Efter godkendelse blev der 
beregnet nøje specifikationer af inventaret, som 
samlet rummer 6.720 meter plukkehylde (ja, det er 
faktisk 6,7 km reoler) med en kapacitet på 185 kg. 
pr. meter hylde – hvilket svarer til 12.330 europal-
ler af 1.000 kg.

Grav lagt i graven
En særlig udfordring på lageret var en ældre jern-
banegrav, der reelt var spildplads i bygningerne. 
Her blev der etableret et mezzanindæk på knap 
400 kvadratmeter hen over baneskinnerne og i 
niveau med det øvrige betongulv. Dette frigjorde 
yderligere plads til flere plukkereoler, så bygnings-
massen blev udnyttet til det yderste.

Hele vejen fra Spanien
Parallelt med projekteringsfasen var N.C. Nielsen 
i kontakt med AR Racking i Spanien, som skulle 
levere det bestilte reolinventar på det nøje aftalte 
tidspunkt. Så i begyndelsen af august kørte ni 
fuldt pakkede lastvognstog fra Spanien til Dan-
mark, hvor de fik følgeskab af yderligere to danske 
lastvognstog. Målet var adressen i Hasselager lidt 
uden for Aarhus, hvor et  monteringsteam stod klar 
til at tage fat.

Stram tidsplan overholdt
På få uger blev de mange reolhylder monteret 
efter alle kunstens regler. Der blev gået til stålet 
for at overholde den meget stramme tidsplan – 
og med effektiv projektledelse og et dedikeret 
montageteam – lykkedes det at opbygge den nye 

Nyt lager leveret
på under to måneder

lagerløsning på ganske få uger. På denne vis gik 
der under to måneder fra ordrens underskrivelse til 
aflevering af det færdige projekt.

– Jeg er godt tilfreds med løsningen. N.C. Nielsen 
har været meget handlingsorienterede og er 
kommet med en hurtig, stabil og gennemtænkt 
leverance. Trods vanskelige vilkår er det lykkedes 
at indrette og levere en komplet lagerløsning, 
der udnytter huset til fulde. Vi har øget antal-
let af varenumre markant og fået et langt bedre 
vareflow, udtaler lagerchef Jens Agger fra Danske 
Fragtmænds lagerhotel i Hasselager.

Fleksibel lagerløsning
Indretningen af lageret i Hasselager var noget af 
et puslespil. Dels på grund af bygninger og instal-
lationer, men også fordi lageret skulle rumme varer 
i vidt forskellige størrelser:

– Vi leverer alt fra søm og skruer, over håndværktøj 
og til store havemøbelsæt ud til byggemarkederne 
og deres kunder. Det stiller store krav til, hvordan 
lageret er indrettet optimalt med plads på reolerne 
og naturligvis også i forhold til, hvor ofte bestemte 
varer bliver bestilt. Sammen med N.C. Nielsen har 
vi haft mulighed for at indrette et optimalt lager 
til formålet. Vi satser på, at lageret får en lang 
levetid, udtaler lagerchef Jens Agger fra Danske 
Fragtmænd.  
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Lagerchef Jens Agger fra Danske Fragtmænd 
har på kort tid fået leveret og monteret en skræddersyet 

lagerløsning, der i høj grad lever op til forventningerne 
om det ideelle lager.

Et nyindrettet lagerhotel hos Danske Fragtmænd i Hasselager har øget lagerkapaciteten markant og skabt et betydeligt 
bedre vareflow på den travle terminal, der med bufferlager og weblager servicerer en større dansk byggemarkedskæde. 

Danske Fragtmænd
· 3.000 medarbejdere
· 1.600 lastbiler
· 9 millioner forsendelser årligt
· 26 fragtterminaler
· +200.000 kvadratmeter lagerhotel
· 40.000 erhvervskunder



Solen skinnede fra en skyfri himmel, 

da N.C. Nielsen i sommer leverede 

to fabriksnye SMV Konecranes 

reachstackere til havneoperatøren 

Jutlandia i Esbjerg. De to røde 

muskelbundter funklede på havne-

arealet, men blev hurtigt støvet til, 

da de begyndte at løse heavy 

duty-opgaver for Jutlandias kunder 

inden for vindmølleindustri og 

projektgods.

De nye reachstackere er tiltænkt rollen som 
effektive allround-maskiner hos Jutlandia.  
De skal håndtere tonstunge emner på terminal-
området ved havnekajen og på de gigantiske 
oplagringspladser med især vindmølletårne,  
der med stor præcision skal løftes fra lastbilernes 
blokvogne over på tårnstands eller transporteres 
over større afstande til udskibning.

Fremtidssikret flåde
Ankomsten af reachstackerne var kulminationen 
af en velforberedt proces, hvor N.C. Nielsen og Jut-
landia har samarbejdet tæt for at finde den opti-
male løsning. Jutlandia har i forvejen en stor flåde 
af specialmaskiner, men manglede et par fleksible 
heavy duty-maskiner til at håndtere den stigende 
godsmængde og de hyppige løft af råvarer, halv-
fabrikata og færdige vindmølledele:

– Vi ser en strategisk gevinst i købet af de to reach-
stackere. Vi oplever høje vækstrater på vores 
forretningsområder, og har brug for højtydende, 
hurtige og effektive maskiner, der kan følge med 
efterspørgslen inden for især vindmølleindu-
strien. Vi har haft en smidig proces med N.C. 
Nielsen, hvor teknisk indsigt, forretnings-
forståelse og personlige relationer 
spiller ind i beslutningen om at 
investere i netop disse maskiner, 
udtaler direktør Michael Rühe 
fra Jutlandia.

Nye reachstackere 
er rygraden hos Jutlandia

Stærkt beslutningsgrundlag
Logistikopgaverne i vindmøllebranchen ændrer 
sig løbende, og Jutlandia skal derfor hele tiden 
have det rette udstyr til opgaven. Her er ikke tale 
om hyldevarer, men løsninger på baggrund af 
detaljerede kalkulationer om alt fra forventede 
køretimer, over brændstoføkonomi og til fører-
komfort. Tæt dialog, mange møder og et besøg 
hos Konecranes i Sverige fremmede processen.

– Vi nedsatte en styregruppe, hvor især vores ma-
skinførere havde en stor stemme. De har bl.a. haft 
mulighed for at prøvekøre maskinerne og har fået 
dem individuelt tilpasset med klimaanlæg, affjed-
rede specialsæder og særlig belysning. Udover 
den høje førerkomfort vil jeg gerne fremhæve N.C. 
Nielsens service, hvor en lokal servicemontør kan 

komme med kort varsel. Jeg sover rigtigt godt om 
natten på denne baggrund, udtaler Operations 
Manager Peter Jensen fra Jutlandia.
Hos N.C. Nielsen glæder man sig naturligvis 
også over at have fundet frem til den helt rigtige 
løsning for Jutlandia, som rammer de specifikke 
logistikbehov i vindmøllebranchen og øvrige 
håndteringsopgaver på offshore-området:

– Det kræver ekstremt hårdføre maski-
ner at løse opgaverne på havnetermi-
nalen i Esbjerg. De skal håndtere 
kæmpemæssige vindmølledele 
og andet tungt gods i al slags 
vejr året rundt. Med to 
ombyggede SMV Ko-
necranes har Jut-

landia modtaget et par bomstærke reachstackere 
med masser af førerkomfort. Vi har haft et positivt 
udviklingsarbejde med Jutlandia og glæder os på 
deres vegne over denne løsning, produktchef Bo 
Nørgaard fra N.C. Nielsen.

N.C. Nielsen har opbygget sig en markant position 
på heavy duty-området, og kan levere en bred 

vifte af specialløsninger til både vindmøl-
lebranchen, containerhåndtering og den 

tunge industri. N.C. Nielsen tilbyder 
maskiner med løftekapacitet i spektret 

fra 65 ton op til 152 ton på krog, der 
indtil videre er den øvre grænse for 
en ombygget specialmaskine. 

To fabriksnye og bomstærke SMV Konecranes reach-
stackere bliver fremover rygraden hos havneoperatø-
ren Jutlandia i Esbjerg. De skal blandt andet håndtere 
enorme vindmølletårne på oplagringspladsen, når 
lastbiler med SPMT-trailere ruller ind på pladsen og skal 
af med den tonstunge last.

Direktør Michael Rühe og Operations Manager Peter 
Jensen fra Jutlandia hilser de nye SMV Konecranes 

reachstackere velkomne på havnen i Esbjerg – og kan se 
tilbage på et konstruktivt samarbejde med N.C. Nielsen 

om en skræddersyet heavy duty-løsning.

Jutlandia Terminal A/S
• Full service havneoperatør med base på 

Esbjerg Havn
• Etableret i 1973
• Del af Harbour Group Holdning, som også 

består af A/S J. Lauritzens Eftf. (grundlagt i 
1884)

• 51 medarbejdere
• Vækst på 35% i omsætning de sidste tre 

regnskabsår
• Pakhuse med kapacitet på 16.500 m²
• Udendørs opbevaringsplads på 75.000 m²
• Havneoperatør og stevedoring
• Base for offshore-industrien
• Logistikløsninger til vindmølleindustrien
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Torsdag den 20. september 2018 

var lidt ud over det sædvanlige 

hos Skagen Beton i Støvring. For 

præcis kl. 9.30 rullede en stor N.C. 

Nielsen lastbil ind på fabrikkens 

område med en ganske særlig last. 

Skagen Beton skulle modtage truck 

nr. 50.000 fra N.C. Nielsen – og ud 

af lastbilen kørte en fabriksny og 

guldfolieret Linde E16/386 el-truck 

med lagkage, guldbarrer og andre 

lækkerier på gaflerne.

Skagen Beton modtager 
truck nr. 50.000
Alle medarbejdere blev samlet i en af fabrikshaller-
ne, hvor N.C. Nielsen bød på kaffe, kage, slik og et 
nærmere eftersyn af den forgyldte Linde el-truck. 
Det er ikke hverdagskost at se en guldfolieret Linde 
el-truck i de rustikke produktionslokaler. Så trucken 
vakte behørig opsigt blandt medarbejderne hos 
Skagen Beton, der i øvrigt har valgt at lade guldfoli-
eringen blive på Linde-trucken.

Stigende salgskurve
Leveringen af denne truck nr. 50.000 er en milepæl 
for N.C. Nielsen. Helt tilbage i 1972 oprettede N.C. 
Nielsen sit nummersystem, og har gennem årene 
leveret tusindvis af truck over hele landet og til 
stort set alle typer virksomheder. I 2006 rundede 
N.C. Nielsen de første 25.000 solgte truck, og siden 
dengang er det gået rigtigt stærkt. 

– Vi har set frem til denne dag, og vil sige tillykke til 
Skagen Beton med den nye Linde el-truck. I de se-
neste år har markedet for truck udviklet sig eksplo-
sivt, og faktisk bliver der årligt solgt omkring 9.000 
gaffeltruck i Danmark. Vi kommer også til at se en 
stor stigning i salget af de selvkørende AGV-løsnin-
ger. Alt sammen vidner om et øget aktivitetsniveau, 
som også opleves her hos Skagen Beton, udtalte 
salgsdirektør Allan Christensen ved leveringen.

Flytter betonblokke
Skagen Beton har hovedkvarter i Skagen og af-
delinger i Sindal, Brønderslev, Sæby, Aalborg og i 
Støvring. Afdelingen i Støvring fremstiller færdig-
varer som blokke til fundamenter (parcelhussok-
ler), fliser og belægningssten. Den nye Linde E16/ 
386 skal køre indendørs i fabrikshallerne som en 
allround truck til transport af færdigstøbte blokke 
fra produktion til lager og som transportør af forme 
til støbemaskinerne. 

Den nye Linde el-truck skal være fuldt funktions-
dygtig i de fleste af døgnets timer – på samme 
måde som den øvrige Linde truckflåde hos Skagen 
Beton. Produktionen hos Skagen Beton i Støvring 
er i gang fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 17.00 
om eftermiddagen og fire dage om ugen er der 
toholdsskift fra 20.30-06.00 om morgenen – i den 
mellemliggende periode skal Linde el-trucken 
tanke strøm.

Samtidig med indkøbet af Linde E16/386 har Skagen 
Beton også valgt at investere i tre fabriksnye Linde 
H45D/394. Disse kraftfulde maskiner skal bruges til 
de mere tunge læs af betonvarer i udendørsmiljøet, 
når de ventende lastbiler skal lastes hurtigt, effek-
tivt og nænsomt. Med de nye maskiner tæller den 
samlede Linde truckflåde 15 truck og stablere, der 
er i drift på fabrikkerne i Støvring og Sindal.

Sender grønt signal
Skagen Beton i Støvring fik leveret deres første 
Linde truck i 2001, og er det foretrukne truckmærke 
i virksomheden. Ankomsten af den nye Linde 
E16/386 varsler også nye tider for Skagen Beton, 
hvor man ønsker at fokusere på den bæredygtige 
produktion:

– Investeringen i en el-drevet Linde gaffeltruck 
sender et grønt signal og skal underbygge Skagen 
Betons ønske om at bidrage til den grønne omstil-
ling. Vi deltager løbende i projekter omkring bære-
dygtige løsninger. Vi deltager også i et forsknings-
projekt, hvor vi laver test med permeabel beton, 
bedre kendt som drænbeton, som kan opbevare 
store mængder af regnvand for at undgå overbe-
lastning i kloaknettet ved større skybrud, udtaler 
direktør Jens Jørgen Nielsen fra Skagen Beton.

Hos Skagen Beton er Linde-mærket i høj kurs af 
flere årsager. Dels er det afgørende med stabile, 
driftssikre og langtidsholdbare maskiner til det 
hårde og støvede produktionsmiljø. Dels er komfor-
ten for truckføreren et kardinalpunkt og var det nok 
allervigtigste valgkriterie i forbindelse med anskaf-
felsen af de nye Linde-truck:

– Truckførerne hos Skagen Beton sidder i mange 
timer bag rattet i vores gaffeltruck. Det er derfor 
vigtigt at de har et godt arbejdsmiljø inde i kabinen 
– og at trucken er indrettet med komfort, sikkerhed, 
udsyn mv. i højsædet. Dertil kommer at der er kom-
met ekstraudstyr på med eksempelvis bakkamera, 
LED-belysning og vægt til måling af lasten, slutter 
direktør Jens Jørgen Nielsen fra Skagen Beton.

Milepæl hos N.C. Nielsen

N.C. Nielsen A/S har netop leveret truck nr. 50.000
gennem sin mangeårige historie. Det blev denne
spritnye og guldfolierede Linde E16/386 el-truck, 

som blev modtaget af afdelingsleder Niels Westergaard 
fra Skagen Beton i Støvring – her flankeret af 

salgsdirektør Allan Christensen (t.h.) og
distriktschef Bo Lindegaard fra N.C. Nielsen (t.v.).

Guldmodellen Linde E16/386 blev taget i brug straks efter leveringen hos Skagen Beton. 
Den er udstyret med blandt andet Linde TruckSpot advarselskegle, røde og hvide LED-

strips og ekstra LED-kørelys til et ekstra oplyst arbejdsområde.

Skagen Beton A/S
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Det ligner umiddelbart et par termi-

naltraktorer, der er kommet på af-

veje på togskinnerne mellem Langå 

og Hobro. Men specialmaskinerne 

Terberg Zagro er udviklet til at kunne 

køre både på og omkring jernbane-

spor, og de to fleksible kraftkarle 

hjælper med en omfattende spor-

renovering for entreprenør-

virksomheden M.J. Eriksson A/S.

Fleksibelt sporarbejde 
med Terberg Zagro
Frem til slutningen af efteråret 2018 fornyede Bane-
danmark strækningen mellem Langå og Hobro for at 
gøre banen klar til fremtidens hurtigere el-tog. Det 
var en kompliceret logistikopgave, hvor belægning, 
sveller og skinner skulle graves op og anlægges på 
ny. Det skete med et 400 meter langt arbejdstog af 
specialmaskiner og materialevogne, der blev trukket 
af en Terberg Zagro.
I projektperioden var jernbanesporene på stræknin-
gen lukket helt af. M.J. Eriksson A/S havde råderet 
over skinnerne og hver Terberg Zagro trak et samlet 
togsæt på 2.500 tons frem og kunne fleksibelt køre 
tilbage på sporforløbet med materialevogne. De 
kunne og kan stadig også stå helt af skinnerne ved 
overskæringer eller banegårde og dermed køre på 
offentlig vej igen.

Alternativ til lokomotiv
På denne vis er en Terberg Zagro et fleksibelt alterna-
tiv til et lokomotiv, der på mange måder er uhensigts-
mæssig til denne slags sporarbejde:

– Vi valgte Terberg Zagro af flere årsager. Vi kan fleksi-
belt flytte rundt med de to maskiner, hoppe af sporet 
hvor det er nødvendigt, og det kan et lokomotiv altså 
ikke. Sammenlignet med et lokomotiv er de markant 
billigere i anskaffelsespris og driftsomkostninger til 
blandt andet dieselolie, og tilmed kan vi bruge vores 
egne maskinførere til at køre dem. Vi ser mange 
forretningsmæssige fordele ved de to specialmaski-
ner, fortæller projektleder Sven-Åge Sletbak fra M.J. 
Eriksson A/S.

M.J. Eriksson A/S havde længe været på udkig efter 
nye specialmaskiner til de mange banerenoveringer 
i Danmark. N.C. Nielsen blev kontaktet, et team fik 

demonstreret maskinen på containerterminalen i 
Trelleborg i Sverige og snart blev kontrakten under-
skrevet. Så gik et ret stort dokumentations- og myn-
dighedsarbejde i gang, inden maskinerne landede i 
Danmark og kunne sættes i drift.

– Maskinerne giver nye mobile muligheder. Vi kan 
køre i begge retninger på sporet, og de kan også 
udføre andre transportopgaver på byggepladserne.
Udover den store trækkraft vil jeg fremhæve kabine-

komforten, hvor maskinførerne nyder godt af blandt 
andet klimaanlæg, kameraer, affjedret førersæde 
og bredt udsyn. Vores mænd bruger mange timer 
på maskinerne og komforten bidrager til arbejds-
glæden, fortæller instruktør Keld Røjskjær fra M.J. 
Eriksson A/S.

Hos N.C. Nielsen glæder man sig over at kunne 
levere specialmaskinerne i et tæt samarbejde med 
hollandske Terberg og tyske Zagro:

– Det har været et rigtigt godt samarbejde hen over 
landegrænserne, hvor mange mennesker i flere 
virksomheder har arbejdet i samme retning. De to 
specialmaskiner er tilpasset specifikt til behovene 
hos M.J. Eriksson A/S, og vi har fået ordnet alle 
godkendelser og tilladelser fra myndighederne på 
relativ kort tid. Maskinerne skulle i arbejdstøjet med 
det samme, så anlægsarbejdet fortsat kunne køre 
på skinner, udtaler Key Account Manager Søren W. 
Christensen fra N.C. Nielsen A/S.

Projektleder Sven-Åge Sletbak fra M.J. Eriksson A/S.

Den blåmalede Terberg Zagro er et rent muskel-
bundt med en egenvægt på 30 tons. Den træk-
ker snildt 2.500 tons med nedslåede skinnehjul 
og direkte kontakt mellem bagerste hjulsæt og 
skinnerne.
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Nu har AGV Scandinavia taget 

næste logiske skridt i udviklingen. 

Selskabet har etableret sig med 

eget domicil på Ulvevej 10 i Skive. 

En nyrenoveret bygning på 1.000 

kvadratmeter med henholdsvis 600 

kvadratmeter testcenter, lager og 

montage samt 400 kvadratmeter 

mødelokaler, administration og kan-

tine udgør nu de fysiske rammer om 

aktiviteterne.

AGV Scandinavia så dagens lys i 2016 som et fæl-
les aktieselskab mellem truckleverandøren N.C. 
Nielsen A/S og robotvirksomheden BILA A/S. Indtil 
for nylig har virksomheden haft til huse hos dels 
BILA på Mors med udviklingsafdeling og dels hos 
N.C. Nielsen i Balling med democenter og lagerfa-
ciliteter. Nu er alle aktiviteter samlet under ét tag i 
Skive, og så skal der yderligere fart på udviklingen:

– Indflytningen her i Skive kommer på det helt 
rigtige tidspunkt. Vi kan tale om et gennembrudsår 
i 2018 og har nu søsat en række effektive AGV-
løsninger i forskellige virksomheder. Vi er vokset 
til 11 medarbejdere, der alle er direkte involveret i 
projekterne. Vi har købt egne firmabiler, investeret 
i den nyeste teknologi og flytter nu ind i flotte og 
repræsentative omgivelser, fortæller adm. direk-
tør Ricco Veile fra AGV Scandinavia. 

AGV Scandinavia 
er blevet selvkørende

Forankret i Skive
At AGV Scandinavia valgte Skive som base er langt 
fra en tilfældighed. De to ejervirksomheder ligger 
i en fornuftig køreafstand fra matriklen, og AGV 
Scandinavia har flere kunder i Skive, hvor man 
har fået lov til at komme forbi og fremvise AGV-
løsningerne for interesserede. Samtidig lykkedes 
det at finde de rette lokaler i Skive, hvor der også 
er plads til udvidelser på den 13.000 kvadratmeter 
store grund i industrikvarteret. 

– Vi har gennem et par år opbygget en god og 
uafhængig organisation. Det er derfor naturligt 
at flytte i eget domicil. Det er det helt rigtige tids-
punkt at gøre dette, også i forhold til at etablere 
en fælles virksomhedskultur blandt medarbej-
derne. Vi får et stigende antal forespørgsler på 
AGV-løsninger, og kan nu invitere vores gæster til 

præsentationsmøde i egne omgivelser. Det giver 
et ekstra skub i den rigtige retning, pointerer adm. 
direktør Ricco Veile fra AGV Scandinavia.

Nye spændende projekter
AGV Scandinavia har leveret de første 25 AGV-
løsninger til det hjemlige marked, og ordrebogen 
for 2019 ser særdeles lovende ud. Det nye firma-
domicil bliver et springbræt til en række nye ud-
viklingsprojekter for både danske og udenlandske 
virksomheder.  

– Vi har nået et udviklingstrin, hvor AGV-tekno-
logien er blevet nemmere at implementere. 
Navigationsdelen på en AGV bliver mere og mere 
avanceret, så den fx kan køre i kurver og over 
lange afstande. Vi kan konfigurere navigationen 
præcist til den tilhørende Linde-maskine og kan 

også levere AGV-løsninger med kontravægttruck. 
Det er blot få eksempler på den hastige teknologi-
udvikling og fremover kommer vi til at se meget 
mere i den boldgade, fortæller adm. direktør Ricco 
Veile fra AGV Scandinavia. 

Flere brancher på vej
AGV Scandinavia har først og fremmest leveret 
AGV-løsninger til danske fremstillingsvirksomhe-
der inden for fødevaresektoren og industrien. I 
takt med udbredelsen af AGV-teknologien kommer 
der imidlertid også andre brancher ind i billedet:

– Vi kommer fremover til at se AGV-løsninger i 
nye virksomhedstyper. Vi har fået forespørgsler 
fra offentlige virksomheder som fx sygehuse og 
lufthavne, hvor AGV-løsninger snildt kan bruges 
til intern transport. Jeg er også sikker på, at AGV-

løsninger vil få deres indtog på landets store 
distributionscentre, når pallerne skal bytte plads. 
Tilmed arbejder vi på flere tilbud til den skandina-
viske fiskeindustri, som også har fået øjnene op for 
de selvkørende AGV-løsninger, slutter Ricco Veile 
fra AGV Scandinavia.

AGV Scandinavia A/S
· Aktieselskab etableret 2016
· Ligeligt ejet af robotvirksomheden BILA A/S 
 og N.C. Nielsen A/S
· 11 medarbejdere
· Nyt firmadomicil i Skive med projekt-
 afdeling, testcenter, lager, montage 
 og mødelokaler
· Kunder i de skandinaviske lande
· Har skønsmæssigt leveret halvdelen af 
 alle AGV-løsninger i Danmark
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Selv de tungeste løft skal være 

lette at håndtere. Det er filosofien 

hos N.C. Nielsen, når vi udvikler 

vores innovative og kraftfulde 

reachstackere til kunder over hele 

verden. Vi har opbygget en mange-

årig ekspertise inden for sværgods 

og løfter konstant overliggeren 

for maskinernes løftekapacitet, 

manøvreevne, førerkomfort, flek-

sibilitet og tekniske formåen. 

Din reachstacker fra N.C. Nielsen er altid individuelt tilpasset til de aktuelle opgaver og det krævende 
arbejdsmiljø. Den fås med løftekapaciteter på mellem 65 ton og 152 ton. Vi leverer naturligvis med 
ekstraudstyr som krog, containeråg, gafler eller jib – og maler desuden gerne maskinen i din foretrukne 
farve. Sidst, men ikke mindst: Førerkomforten er i en liga for sig med masser af funktionelle detaljer 
inde i kabinen.

Vi samarbejder med SMV Konecranes om reachstackerne og har derfor adgang til verdens førende 
maskinmærke på området. Det kommer vores kunder til gode i form af stærke løsninger, der bidrager 
til lavere levetidsomkostninger (TCO) og en bedre bundlinje. Du får en samlet pakke med en funkti-
onsdygtig reachstacker, teknisk dokumentation, specialudstyr, mulighed for testkørsel og en meget 
attraktiv service.

Alt er muligt
N.C. Nielsen udvikler specialløsninger til en meget bred vifte af kunder. Vi har særlig ekspertise inden for  
vindmølleindustrien, hvor vores maskiner løfter vindmølletårne, naceller og andre tonstunge emner fra 
blokvogne over på stands på oplagringspladser eller transporterer dem fra én industrihal til en anden. 
Reachstackerne klarer opgaver med fleksibel containerhåndtering på terminaler, flytter tunge emner på 
skibsværfter eller transporterer gods på de travleste forsyningsbaser i havne rundt verden over.

Hvor svært kan det være?
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Flytter vindmølletårne i Vietnam – på få minutter
Tid er penge. Det skriver de gerne under på hos 
CS WIND i Vietnam, der fremstiller vindmølletårne 
til det globale og stærkt konkurrenceprægede 
vindmøllemarked. 
N.C. Nielsen har leveret to specialbyggede NCN 
110 tons reachstackere, der erstatter fire mobile 
kraner på fabrikken og flytter tonstunge vindmøl-
letårne på fem minutter i stedet for 30 minutter 
som tidligere. 

N.C. Nielsen fik til opgave at optimere den interne 
transport af de gigantiske vindmølletårne hos CS 
WIND. Takket være erfaringer fra den danske vind-
møllebranche lykkedes det at finde ”opskriften”, og 
konstruere to NCN 110 tons reachstackere præcist 
til formålet, nemlig at transportere vindmølletårne 
på 200 tons og en diameter på seks meter. 
Det stiller ekstreme krav om løftekapacitet, manøvre-
dygtighed og råstyrke.

Reachstackerne til CS WIND er udviklet i et tæt og in-
novativt samarbejde med svenske SMV Konecranes. 
De er udviklet med en egenvægt på 89,8 tons, en 
længde på 13,3 meter, en bredde på 4,1 meter og 
en højde på fem meter – og tilmed en uovertruffen 
førerkomfort inde i kabinen. 

Fik vi fortalt at CS WIND i Vietnam allerede har bestilt 
yderligere to eksemplarer af de prægtige maskiner? 

   Kontakt   Produktchef Bo Nørgaard på 30 84 41 51
  eller bn@nc-nielsen.dk hvis du vil vide mere om  
  vores Heavy Duty-produktportefølje.

Vil du vide mere ..?

Vi tilbyder specialtilpassede reachstackere i alle sværvægtsklasser …
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 NCN 85  NCN 100 NCN 110 NCN 152

Længde 11.100 mm 13.330 mm 13.330 mm 16.695 mm

Bredde 4.160 mm 4.160 mm 4.160 mm 4.900 mm

Højde 4.675 mm 4.718 mm 5.074 mm 5.300 mm

Egenvægt 69.700 kg 79.100 kg 89.800 kg 122.000 kg

Vælg en heavy duty reachstacker fra N.C. Nielsen fordi 
• Høj driftssikkerhed 
• Lav TCO (Total Cost of Ownership)
• Attraktiv tilbagebetalingstid
• Fleksible løft til en bred vifte af 

opgaver
• Velafprøvet og veldokumenteret 

produktkvalitet

• Individuelt tilpasset løsning
• Høj førerkomfort med godt udsyn, 

lavt støjniveau og masser af udstyr
• Fremtidssikrede og energioptime- 

rede maskiner
• Avanceret dataindsamling

NCN 85 T NCN 100 T NCN 152 TNCN 110 T



For Blue Water Shipping opfylder verdens største 
reachstacker et længe næret ønske om fleksible 
løft i den helt tunge ende af skalaen. Som et alter-
nativ til kraner skal den ombyggede Konecranes 
4545 reachstacker hjælpe med de store løft af 
vindmølletårne, naceller, rammer og konstruk-
tioner i et tæt samspil med de øvrige heavy duty-
maskiner:

 – Nu kan vi selv håndtere de tungeste løft og 
transportopgaver ved at kombinere vores maski-
ner til de forskellige opgaver. Vi kan fx løfte emner 
op til 250 ton med verdens største reachstacker i 
den ene ende og en af vores 100 ton reachstack-
ere i den anden ende – eller køre med ekstremt 
tunge emner hængende på krogen. Den slags 
gearer os til fremtidens transportopgaver, udtaler 
Søren Messmann, som er General Manager i Port 
Services Division hos Blue Water Shipping.

Verdens største reachstacker 
til Blue Water Shipping

Skrappe krav fra vindmøllebranchen
Verdens største reachstacker er resultatet af et 
målrettet udviklingsarbejde mellem N.C. Nielsen 
og Blue Water Shipping. Skrappe krav til maski-
nens performance skulle opfyldes og de tekniske 
specifikationer blev defineret i samarbejde 
med Blue Water Shippings kunder i vindmøl-
lebranchen. De stadigt større og tungere 
vindmølledele, jordens bæreevne 
på oplagringspladsen, nye typer 
løftegrej og ønsket om at krogen 
kunne nå helt ned til jorden 
var blandt de tekniske 
udfordringer.

– Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med 
N.C. Nielsen. Vi har haft et åbent, fælles og kon-
struktivt udviklingsarbejde med masser af ideer 
på bordet. N.C. Nielsen har været gode til at gribe 
ideerne og fået dem omsat til tekniske løsninger. 
Som udgangspunkt har der ikke været nogle be-
grænsninger og den tankegang flytter grænserne 
for det muliges kunst, fortæller Søren Messmann 
fra Blue Water Shipping.

Store tanker giver storslået teknik
N.C. Nielsen har tidligere udviklet bomstærke 
reachstackere til vindmøllebranchen med en løfte-
kapacitet på 110 ton. Dengang rystede mange på 
hovedet af projektet og de vilde ideer. Men N.C. 
Nielsen beviste, at ideerne kunne føres ud i livet. 
Udviklingen af verdens største reachstacker er 
et yderligere skridt mod at flytte grænserne på 
heavy duty-området:

– Stort set alt er forstørret op i forhold til tidligere. 
Sammen med vores ingeniører og konstruktører 
har vi arbejdet intenst på at finde formlen for 
verdens største reachstacker. Det er lykkedes i et 
innovativt samarbejde med Blue Water Shipping, 
hvor vi har skullet modsvare de tekniske specifi-
kationer og imødekomme veldefinerede ønsker 
om maskinens formåen. Det handler om at gøre 
det komplicerede enkelt, udtaler teknisk direktør 
Per T. Nielsen fra N.C. Nielsen.
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Søren Messmann, General Manager, 
Port Services Division hos Blue Water Shipping.

Fakta
·  Løftekapacitet: 152 ton på krogen
·  Egenvægt: 122 ton
·  Bredde: 4,90 meter
·  Længde: 16,7 meter (med nedslået bom)
·  Løftekapacitet: 152 ton på krogen
·  Løfter 15,40 meter i højden
·  Dækhøjde: 2,10 meter
·  Specialopbygget SMW Konecranes 4545Et innovativt udviklingsarbejde mellem N.C. Nielsen og Blue Water Shipping har skabt verdens 

største reachstacker, som netop er sat i drift på havnearealerne i Esbjerg. Den blåmalede kæmpe-
maskine bidrager med en løftekapacitet på 152 ton på krogen, så den kan løfte sværgods på op til 
250 ton sammen med andre reachstackere.

N.C. Nielsen har netop leveret

verdens største reachstacker til 

Blue Water Shipping i Esbjerg. 

Den gigantiske reachstacker løfter 

svimlende 152 ton på krogen, og 

er udviklet som et led i et tæt og 

flerårigt samarbejde mellem N.C. 

Nielsen og Blue Water Shipping. 

Reachstackeren er nu taget i brug 

på havnearealerne i Esbjerg, hvor 

den fleksibelt flytter vindmølle-

tårne, naceller og andet sværgods. 



Langt de fleste af os bruger tekno-

logien hver dag, ofte uden at være 

opmærksomme på det. Vi taler her 

om Lithium-ION batterier, der i dag 

findes i alt fra mobiltelefoner, over 

ledningsfrie boremaskiner og til 

Tesla-biler på farten. 

Batterierne har for længst holdt 

deres indtog inden for intern trans-

port og et stigende antal af vores 

kunder vælger løsninger med 

Lithium-ION.

Fremtiden er ladet 
med Lithium-ION
Men hvad er Lithium-ION batterier? På hvilke punk-
ter er de bedre end traditionelle blysyrebatterier? 
Hvilke forretningsmæssige muligheder giver det? 
Hvad er perspektiverne inden for intern transport? 
Det forsøger vi at besvare i det følgende, hvor vi 
ser nærmere på den spændende Lithium-ION tek-
nologi.

– Et Lithium-ION batteri er et elektrisk genoplade-
ligt batteri, der er baseret på grundstoffet lithium. 
Det er kendetegnet ved en høj energitæthed, lav 
vægt, kompakt struktur og lang driftstid. Det gør 
batteriet velegnet til at forsyne bærbart udstyr 
med strøm, men også i større skala at være en 
uhyre effektiv og lønsom energikilde til eldrevne 
køretøjer, fortæller teknisk direktør Per T. Nielsen 
fra N.C. Nielsen A/S.

Lithium-ION batteriet består grundlæggende af to 
elektroder (en positiv og en negativ), en elektrolyt 
og en separator. Under afladning vandrer lithium-
ionerne fra den negative elektrode (anode) til den 

Mange tekniske fordele
Fordelene ved at bruge en Lithium-ION celle som 
batteri er mange. Batteriet har en høj energitæthed, 
så der går længere tid mellem ladningerne end ved 
traditionelle blysyrebatterier. Et Lithium-ION batteri 
udnytter 90% af kapaciteten i batteriet, oplader hur-
tigere end andre batterityper, kan mellemlade ved 
pauser og skal ikke skiftes. Modsat blysyrebatterier, 
der normalt skal skiftes efter 4-5 timers brug.

– En løsning med Lithium-ION batterier betyder, at 
der ikke er behov for at have pladskrævende lade-
rum eller skiftebatterier. Øvelsen med at skifte de 
traditionelle blysyrebatterier flere gange dagligt er 
således overflødiggjort, og med Lithium-ION bat-
terier skal truckføreren basalt set blot sætte laderen i 
stikket ved pauser og arbejdsophør, pointerer tek-
nisk direktør Per T. Nielsen fra N.C. Nielsen A/S

Lang levetid
Styrken ved Lithium-ION batterier viser sig både i 
den daglige drift og i hele batteriets levetid. 
Et Lithium-ION batteri har 80% af sin oprindelige 
kapacitet efter 3.000 opladninger og 50% af kapa-
citeten ved op til 8.000 opladninger. Til sammenlig-
ning kan et traditionelt blysyrebatteri klare 6-700 
opladninger uden vedligehold og maksimalt 1.500 
opladninger med vedligehold af cellerne. Et Lithium-
ION batteri vil derfor kunne holde i hele truckens 
levetid, mens blysyrebatterier skal skiftes 2-3 gange 
i truckens levetid.

Ingen vedligeholdelse
Et andet vigtigt område omkring Lithium-ION  
batterier er, at de ikke kræver vedligeholdelse 
for at sikre deres ydeevne. Ni-Cad-celler kræver 
periodisk afladning for at sikre, at de ikke mister 
hukommelseseffekten. Da dette ikke påvirker 
lithium-ionceller, er denne proces eller andre 
lignende vedligeholdelsesprocedurer ikke  
påkrævet. Lithium-ION batterier skal heller ikke 
have efterfyldt vand.

BMS med sikkerhed
Alle Lithium-ION batterier fra N.C. Nielsen leveres 
med Battery Management System (BMS). Hvert 
modul i batteriet indeholder en sikkerhedschip, 
som løbende sender informationer til BMS-syste-
met, så batteriets tilstand, temperatur, balancering 
af battericellerne, totale brugstid og maksimale 
afladning kan aflæses. Det betyder en øget sik-
kerhed, da batteriet selv slår fra, hvis fx en given 
temperaturgrænse nås.

Fleksibelt opbygget
Hos N.C. Nielsen opbygger vi hvert enkelt Lithium-
ION batteri ud fra kundens volt og ampere i for-
hold til kørselsbehovet. Batteriet bliver herefter 
dimensioneret i forhold til den valgte maskine ud 
fra de tekniske tegninger, hvorefter celler, ramme 
og BMS-system monteres i løsningen – og en 
sådan kundetilpasset løsning kan klares på maksi-
malt 10-12 uger fra ordreafgivelse til levering. 

Bæredygtig teknologi
Mange N.C. Nielsen-kunder vælger også Lithium-
ION batterier med grønne argumenter. Det skyl-
des, at batterierne ikke indeholder skadelige 
tungmetaller, udnytter energien mere effektivt, 
sparer plads i virksomheden (da man ikke skal 
bruge laderum) og kan bortskaffes på miljøvenlig 
vis, når de engang er brugt op. 

Fine fremtidsudsigter
Siden de første kommercielle Lithium-ION batterier 
så dagens lys i 1990’erne er det kun gået én vej, 
nemlig fremad. Batterierne bliver udviklet løbende 
og får større og større ydeevne i forhold til deres 
størrelse – og hvor størrelse ikke betyder noget, 
ser vi også en større udbredelse, blandt andet i 
store batteriparker, der kan bruges som nødanlæg.

– Vi forventer at et stigende antal eldrevne køre-
tøjer vil bruge Lithium-ION batterier i fremtiden. 
Vi kan tilpasse batterierne til alle former for intern 
transport og også levere batterier til blandt andet 
golfvogne, Logistic Trains og skibe. Vi følger med i 
forskningen inden for Lithium-ION teknologien og 
forventer flere nyskabelser eksempelvis omkring 
trådløs opladning og nye energitætte Lithium-ION 
battericeller. Vi har helt sikkert ikke set det sidste 
på den front, slutter teknisk direktør Per T. Nielsen 
fra N.C. Nielsen.

Derfor skal du vælge Lithium-ION
· Mere anvendelig kapacitet
· Kan køre døgnet rundt med korte pause- 
 ladninger på 15-30 minutter
· Ingen vedligeholdelse, skal ikke efter- 
 fyldes med vand
· Regenerering af batteri ved kørsel
· Indbygget BMS (Battery Management  
 System)
· Mulighed for kortlægning af ladecyklus
· Ikke længere brug for laderum
· Mulighed for automatisk ladestation

positive elektrode (katode) gennem elektrolytten. 
Her forhindrer en separator dog elektronerne i at 
passere, så de negative elektroner tvinges ud i et 
eksternt kredsløb, hvor der løber en strøm og af-
sættes energi. 

Under opladningen af batteriet løber ionerne og 
elektronerne så den modsatte vej i forhold til under 
afladningen. Processen kan skitseres i følgende 
figur:

Kalkulationsmodel (eksempel)
 Standard blysyrebatteri NCN Lithium-ION
Driftsperiode, måneder (max 60) 60 60

Restværdi efter driftsperiode 2% 50%

Anskaffelsespris pr. batteri 10.500 51.000

Antal batterier 2 1

Anskaffelsespris pr. lader 10.000 10.000

Antal ladere 1 1

Antal øvrigt udstyr 1  0

Årlig vedligeholdelsesomk. batteri 1.600 0

Omkostninger i alt pr. år 25.902 8.636

Besparelse pr. år   17.266 kr.

Besparelse over 5 år   86.332 kr.

Breakeven – antal år   1,7 år 

Opladninger
0 3.0001.500

0%

100%

Effekt

Kræver 2-3 nye batterier i truckens levetid

Traditionelt blysyrebatteri

Opladninger
0 3.0001.500

0%

100%

Effekt

Batteri holder i hele truckens levetid

Lithium-ION batteri
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Datoen den 12. februar 2018 huskes 

af mange mennesker i Fårvang 

og omegn. Netop denne dag faldt 

brikkerne på plads efter en kort og 

turbulent periode for møbelvirk-

somheden Tvilum. Efter en konkurs 

og intense dage med forhandlinger 

med mulige investorer lykkedes det 

at skabe et nyt selskab med nye 

ejere og en ny ledelse, der kunne 

videreføre den verdenskendte 

møbelvirksomhed.

Ny start med 
ny Linde truckflåde
Den nye start for Tvilum var gennemgribende. 
Alle kontrakter skulle fornyes. Aftaler skulle gen-
forhandles. Der skulle frigøres ressourcer ved at 
sanere i produktporteføljen. Der skulle reduceres i 
lønomkostningerne. Der skulle barberes i antallet 
af leverandører og samarbejdspartnere. Og der 
skulle omlægges i den samlede produktion, så der 
nu kun fremstilles spånplademøbler i Fårvang, 
Kjellerup og i Polen. 

Trimmet Tvilum
Med denne turnaround har Tvilum på få måneder 
formået at skære ind til benet og blive en levedyg-
tig virksomhed med sorte tal på bundlinjen. Samti-
dig er der sat ekstra fokus på intern innovation, så 
aktuelle modetendenser i møbeldesign og materia-
ler opleves i de færdige produkter af forbrugerne, 
når de bliver solgt gennem store detailkæder, byg-
gemarkedskæder og møbelhuse verden over.  

– Vi har klaret skærene ved at være ekstremt 
fokuserede. Vi opererer på et højvolumen-marked 
med meget lave marginer. Vi har været nødt til at 
effektivisere i en ekstrem grad og optimere hvert 
enkelt led i fremstillingsprocessen. Derfor er vi nu 
kommet ind i en stabil driftsperiode med forbedre-
de nøgletal. Vi holder os på sporet og ser lyst på 
fremtiden, fortæller adm. direktør Torben Porsholdt 
fra Tvilum A/S.

Tvilum hører til blandt verdens største producenter 
af plademøbler. Alene i Fårvang findes omkring 
halvtreds produktionshaller med et samlet areal 
på 134.000 kvadratmeter, hvor fra der ugentligt 

fremstilles omkring 200.000 møbler. De enorme 
produktionshaller og udendørs kørearealer kræver 
meget intern transport med en stor flåde af gaffel-
truck, stablere og andet kørende materiel.

Nedslidt truckflåde
Den nye Tvilum-begyndelse betød også foreståen-
de ændringer i truckflåden. Efter mange års brug 
var den eksisterende truckflåde blevet nedslidt og 
havde bragt mange ekstra omkostninger med sig. 
Det var på tide at kigge sig omkring efter nye gaf-
feltruck, stablere og terminaltraktorer – og vurdere 
det samlede behov i forhold til de mange ændrin-
ger i produktionen. 

Hos Tvilum blev der nedsat en beslutningsgruppe 
omkring den nye truckflåde. Flere leverandører 
blev spurgt på baggrund af udbudsmaterialet, og 
blandt dem var også N.C. Nielsen inviteret inden 
for til at komme med et bud. Den kortvarige proces, 
som kun strakte sig over en måned, endte med at 
Tvilum valgte N.C. Nielsen som fremtidig samar-
bejdspartner.

 – Vi valgte N.C. Nielsen af flere årsager. De har en 
god ”alt er muligt”-indstilling til løsningerne. De 
tilbyder en bred palet af maskiner at vælge mel-
lem, og Linde-mærket borger i sig selv for en høj 
produktkvalitet. Vi har fået en god samlet leasing-
aftale, hvor økonomi, teknik og service går op i en 
højere enhed. Vi har oplevet en stor velvilje fra N.C. 
Nielsens side, og der har været fuld gennemsigtig-
hed i hele processen, fortæller Asset Care Manager 
Søren Jørgensen fra Tvilum A/S.

Blækket på aftalen var knapt tørt, før der gik et 
større apparat i gang hos N.C. Nielsen. Maskinerne 
skulle bestilles hjem fra Tyskland, rigges til med 
ekstraudstyr som eksempelvis Linde Blue Spot 
lyskegle og forskellige gaffeltyper og allerede den 
1. august 2018 skulle den samlede truckflåde på 42 
Linde el-truck og Linde el-stablere være køreklare 
hos Tvilum. Det hele blev nået til skæringsdatoen. 

Eget Linde-værksted
Med den store Linde-truckflåde valgte Tvilum at 
opbygge et eget internt værksted til N.C. Nielsen. 
Værkstedet er bestykket med de mest gængse 
reservedele og forskelligt vedligeholdelsesudstyr, 
så servicemontørerne fra N.C. Nielsen har et ryd-
deligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt sted til at 
udføre reparationer og vedligeholdelse – i øvrigt  
på en 24/7 serviceaftale.

– Vi har gjort det hele så fleksibelt som muligt. 
Det er meget vigtigt med maksimal oppetid på 
alle vores maskiner, og sammen med N.C. Nielsen 
sørger vi for at holde hjulene kørende i døgndrift. 
Truckene skal køre på forskelligt underlag som 
både asfalt, beton og SF-belægningssten og kørs-
len slider naturligvis meget på maskinerne. Det 
er derfor vigtigt at truck og stablere hurtigt kan 
komme i ”pit” på værkstedet og blive køreklare i en 
fart, pointerer Asset Care Manager Søren Jørgensen 
fra Tvilum A/S.

Sidst, men ikke mindst ser Tvilum mange spænden-
de fremtidsperspektiver i samarbejdet med 
N.C. Nielsen, ikke mindst når det gælder de selvkø-
rende AGV-løsninger til de særligt rutineprægede 
og automatiserede transportopgaver på fabrikken. 

Tvilum A/S
· En af verdens største producenter af  
 plademøbler
· Sender årligt otte millioner møbler ud  
 i verden – via forhandlere
· Grundlagt i 1965 og gennem årene været  
 igennem en række fusioner
· Hovedsæde med produktion i Fårvang,  
 og fabrikker i Kjellerup og Polen
· Blev i 2018 købt af en dansk investorgrup- 
 pe bestående af Viking Trading Aps,  
 Kristiansen Properties og CEO Torben  
 PorsholdtAdm. direktør Torben Porsholdt fra Tvilum A/S 

står i spidsen for en omfattende turnaround i 
den kendte møbelvirksomhed med base i Fårvang. 
En del af øvelsen har været at trimme truckflåden 
og N.C. Nielsen har leveret ikke mindre 42 fabriks-
nye Linde el-truck og Linde el-stablere til det nye 
setup.

Foto: Martin Ballund.
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