
Danmarks største leverandør af gaffeltruck, terminaltraktorer og specialmaskiner

46. udgave

Officiel importør og forhandler af: Linde | Terberg | Konecranes | N.C. Nielsen AGV

 Læs bl.a. om:     DOT A/S  ·  HOFOR Amagerværket  ·  Gammelrand Beton  ·  Idé-Pro
Bryggeriet Vestfyen  ·  Monier  ·  Asiros Nordic  ·  Nye elektriske Terberg  



November 2020  ·  Udgiver: N.C. Nielsen A/S  ·  Redaktør: Bjørn Fuglsang  ·  Journalist: Henrik Lindberg  ·  Foto: Gert Laursen og Jens Bach  ·  Grafisk design: FS2 reklame A/S  ·  Tryk: Skive Offset

Hverdagens helte
Tag godt imod denne udgave af N.C. Nielsen  
Magasinet, der er fyldt med inspirationshistorier 
til tidens interne transport. Historierne afspejler, 
at gennemtænkte logistikløsninger spiller en 
vigtig rolle for et velfungerende samfund og er 
båret af hverdagens mange helte ude i virksom-
hederne.

Uden mad og drikke dur heltene ikke. Vi har væ-
ret på besøg hos Bryggeriet Vestfyn i Assens for 
at høre nærmere om valget af deres Linde truck-
flåde, der fragter de dyrebare dråber. Det samme 
kan siges om Asiros Nordic i Sorø, der forarbejder 
bær, frugt og hyldeblomst til drikke. 

Vi har også lagt vejen forbi DOT i Fasterholt, 
Monier betontagstensværket i Hersom, Gam-

melrand Beton i Jyderup og Idé-Pro i Glyngøre, 
der alle melder om et højt produktivitetsniveau 
og nødvendigheden af at kunne operere med 
individuelt tilpassede løsninger til den interne 
transport.

Forsyningsselskabet HOFOR i København har 
sagt farvel til kul som brændsel og bruger nu 
biomasse i stedet. N.C. Nielsen har bidraget med 
en samlet Heavy handling-løsning til at hånd-
tere de store mængder råmaterialer internt på 
det gigantiske forbrændingsanlæg. Læs repor-
tagen på side 6-7.

Fra produktfronten kan vi fortælle, at Terberg 
er kommet på markedet med to nye elektriske 
terminaltraktorer. Terberg YT og Terberg BC med 

EV-teknologi er lig med nul emission, minimalt 
med støj og masser af muskler med højtydende 
batteri. Bliv klogere på den nye teknologi på side 
18-19.

Forhandlingen af Konecranes i hele Skandina-
vien, der begyndte den 15. august 2020, er kom-
met godt fra start med et stort aktivitetsniveau. 
Til samme formål, og en del andre, har vi været 
undervejs med et funklende nyt værksted i 
Balling, som nu står klar til brug. Få et indtryk af 
det nye værksted på side 10-11.

Rigtig god læselyst.
Salgsdirektør Allan Christensen
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Det kræver skarpt fokus at indrette et lager 

N.C. Nielsen lagerindretning og lageroptimering

Hos N.C. Nielsen har lagerindretning og lageroptime-
ring fået en stigende betydning. I dag bliver et lager 
i høj grad opfattet som en dynamisk størrelse, der på 
forskellig vis er integreret i virksomhedens øvrige 
funktioner. Teknologien er den centrale medspiller 
i form af fx automatisering, avanceret lagerstyring 
(WMS), selvkørende AGV-løsninger og naturligvis 
Lindes omfattende produktprogram på lagerteknik. 
N.C. Nielsen har derfor ansat 45-årige Lars Kjærga-
ard Stenberg som produktchef for lagerindretning.

– Jeg ser det som min fornemste opgave at lytte til 
kundernes ønsker og forstå hvilke mekanismer, der 
er på spil i hver enkelt virksomhed. Jeg går fordoms-
frit til værks og kortlægger alle de faktorer, der kan 
strømline den interne logistik. Min opgave er at 
gøre det komplicerede enkelt og pege på løsninger, 
der sænker omkostningerne, øger serviceniveauet 
og skaber reel merværdi, udtaler Lars Kjærgaard 
Stenberg.

Med sin mangeårig erfaring som blandt andet di-
striktschef har Lars Kjærgaard Stenberg fingeren på 

branchepulsen. Han holder et vågent øje med de 
aktuelle tendenser som eksempelvis at operere med 
tredjepartslogistik, automatisering i form af avance-
rede smalgangstruck, kompakte gennemløbslagre 
eller shuttle-lagre, der indrettes dynamisk på den 
brede led med et stort antal paller i dybden. 

Synergi og samarbejde
Som ny mand på posten er Lars Kjærgaard Stenberg 
godt i gang med at besøge N.C. Nielsen-kunder 
rundt om i landet. Som produktchef for lagerindret-
ning er han en del af N.C. Nielsen-holdet, når der 
er brug for en lager- og logistikekspert ved kunde-
møder. Som Lars Kjærgaard Stenberg understreger, 
er det en stor fordel at have N.C. Nielsen-navnet i 
ryggen:

– Det er klart, at jeg som rådgiver står stærkt som 
repræsentant for N.C. Nielsen. Det giver et godt 
rygstød at kunne trække på de eksisterende erfar-
inger med lager- og logistikløsninger i forskellige 
brancher. Jeg er sikker på, at der kommer masser af 
synergi ud af samarbejdet med mine kolleger. Vores 

kunder ønsker helhedsløsninger og det får de hos 
N.C. Nielsen, udtaler Lars Kjærgaard Stenberg.

AR Racking på banen
Lars Kjærgaard Stenberg fremhæver yderligere en 
fordel i det nye job som lager- og logistikekspert, 
nemlig samarbejdet med spanske AR Racking, der 
er verdens førende på sit felt. N.C. Nielsen er ene-
forhandler af AR Racking i Danmark og kan levere 
komplette lagerløsninger på bare tre uger efter 
ordreafgivelse. Det er et stærkt kort, når kunden 
har taget beslutningen og vil have et lager etable-
ret så hurtigt som muligt:
 
– Der ligger et stort forarbejde i at nå frem til den 
ideelle lagerløsning og når forarbejdet er helt på 
plads, skal det uden undtagelse gå hurtigt med at 
føre løsningen ud i livet. Det er derfor glædeligt at 
samarbejde med AR Racking, som har et særdeles 
professionelt setup, enkle kommunikationsveje, 
egen produktion af reoler og en ultrakort leve-
ringstid med meget effektive montagearbejdere, 
fortæller Lars Kjærgaard Stenberg fra N.C. Nielsen.

Lars Kjærgaard Stenberg er ny 
produktchef for lagerindretning 
hos N.C. Nielsen. Lars bor i Ikast 
med sin familie, kommer med 
mange års salgserfaring fra 
lager- og logistikbranchen – og 
har desuden været professionel 
golftræner i en årrække.



Det kræver sin gaffeltruck at 

håndtere korrosionsbeskyttede 

stålemner. Derfor har DOT valgt 

at fortsætte sit mangeårige 

samarbejde med N.C. Nielsen, 

som netop har leveret 42 forskellige 

Linde-maskiner til DOT-koncernens 

fem danske fabrikker. 

Aftalen gælder både nye og reno-

verede brugte Linde-maskiner.

Linde går til stålet hos DOT 
Siden 1984 har DOT udviklet sig til en førende 
leverandør af overfladebehandling på det nordiske 
marked og udover fabrikker i Fasterholt, Vildbjerg, 
Stilling, Ferritslev og Køge ejer DOT-koncernen to 
svenske fabrikker. Ikke mindre end 515 DOT-
medarbejdere trækker hver dag i arbejdstøjet for  
at kunne levere færdigbehandlede emner til danske, 
svenske og nordtyske industrikunder.

Hos DOT er logistik et nøgleord. Selvsagt i forhold til 
de mange transporter af emner til kunderne, men i 
høj grad også den interne transport på de enorme 
fabriksanlæg. En stor flåde af Linde-maskiner er sat 
på opgaven og DOT-truckflåden tæller således en 
bred vifte af hårdføre Linde el-truck med løftekapa-
citeter på mellem 1,6 og 10,0 ton. 

– Vi har genforhandlet vores aftale med N.C. Nielsen, 
da vi gerne vil strømline den interne logistik endnu 
mere. Vi har samarbejdet i mange år og var blandt de 
første i Danmark, som valgte en Linde el-truck i den 

DOT

tunge ende af skalaen. Vi tænker i stordrift og har 
brug for robuste, pålidelige og sikre gaffeltruck, der 
kan tåle en stor slitage, udtaler fabrikschef Lars Amby 
fra DOT i Fasterholt.
DOT-fabrikken i Fasterholt, som også rummer hoved-
sædet, kører stort set i døgndrift. Emnerne afhentes, 
indleveres i modtageafdelingen, korrosionsbehand-
les, kvalitetssikres og afleveres i de fleste tilfælde in-
den for 48 timer. Det hurtige behandlingsforløb kræver 
masser af planlægning, den rette bemanding og en 
opdateret truckflåde, der kan holde produktions- 
processen kørende: 

– Vi skal have 100% oppetid for at være konkurrence-
dygtige. Vores gaffeltruck er meget vigtige arbejds-
redskaber og fx er der dedikeret en Linde gaffeltruck 
som ”den tredje mand” på hver af ophængningsplad-
serne i produktionen. Maskinerne bliver udsat for lidt 
af hvert, når emnerne skal efterbehandles og flyttes, 
men det klarer Linde i sikker stil, udtaler fabrikschef 
Lars Amby fra DOT.
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Linde går til stålet hos DOT 

Stålsat service
Apropos slitage har DOT valgt en serviceaftale med 
N.C. Nielsen med en fast servicemontør på fabrik-
kerne i Fasterholt og Vildbjerg – og med tilkaldevagt 
på de øvrige danske produktionsanlæg.
DOT opererer med en høj servicegrad over for deres 
kunder og derfor er service naturligvis også afgø-
rende omkring den interne transport.

– Vi er rigtigt glade for N.C. Nielsens servicemontør, 
som er kommet her gennem mange år og nærmest 
blevet en del af medarbejderstaben. Han er virkelig 
løsningsorienteret og super god til at komme med 
forbedringsforslag og ideer til ny truckteknologi. Vi 
har fået Linde Connect software, så vi kan indsamle 
og analysere relevante køredata og dedikere be-
stemte gaffeltruck til bestemte ophængningsplad-
ser, udtaler fabrikschef Lars Amby fra DOT.

Hos N.C. Nielsen glæder man sig over det fortsatte 
samarbejde og muligheden for at kunne bidrage 
til effektive de mange forskelligartede transport-
opgaver hos DOT:
– En truckflåde på 42 Linde enheder afspejler de 
varierede transportopgaver hos DOT. De mange tons 
på gaflerne giver en meget stor vægtbelastning på 
truckene og de skal hurtigt kunne omstilles til nye 
opgaver. Derfor er der eksempelvis Linde gaffeltruck 
med sideforskydning, forskellige gaffellængder og 
vendeaggregater til tromlehåndtering – alt sammen 
tilpasset præcist til de enkelte led i produktionspro-
cessen hos DOT, udtaler Key Account Manager Max 
H. Nielsen fra N.C. Nielsen.

Servicemontør Klaus Brun fra N.C. Nielsen 
er fast mand hos DOT i Fasterholt og Vildbjerg. 
Han har sikret at alle Linde-maskiner nu er sat 
i drift på alle positioner hos DOT, hvor nedetid 

er noget man slår op i fremmedordbogen.

DOT, der tidligere hed Dansk Overflade Teknik, 
har gentegnet en aftale med N.C. Nielsen, 

som har leveret 42 forskellige Linde-maskiner til 
DOT-koncernens danske fabrikker. 

Fabrikschef Lars Amby fra DOT i Fasterholt 
er svært tilfreds med resultatet og har nu fået 

sig en komplet og fremtidssikret Linde-truckflåde.

DOT råder over en række lastbiler, der dagen 
igennem bliver læsset med overfladebehandlede 

og korrosionsbeskyttede stålemner, der oftest 
kan leveres på 48 timer. En el-drevet Linde E50 mod-

vægtstruck med lange gafler klarer snildt opgaven. 



I august 2020 blev Amagerværkets 

nye Blok 4 indviet og forsyningsvirk-

somheden HOFOR kunne vinke farvel 

til kul som brændsel. Det indvarslede 

en ny æra i værkets historie og frem-

over vil bæredygtig biomasse være 

råmaterialet til fjernvarmeforsynin-

gen i hovedstaden. Det nye anlæg 

bidrager til målet at gøre København 

til en CO2-neutral hovedstad i 2025.

Heavy handling-løsning til 
transport af grabberne hos HOFOR
N.C. Nielsen har bidraget til grøn omstilling på Ama-
gerværket. Der er projekteret, udviklet og leveret 
en Heavy handling-løsning til at håndtere seks store 
grabber, der sidder på de gigantiske havnekraner på 
havnefronten. De bruges til at tømme tonsvis af træflis 
fra bulkskibene, der lægger til kaj ved værket.

Imponerende tal
Det nye flisfyrede kraftvarmeværk er det største af sin 
art i Europa. Der er tænkt stort i det enorme anlægs-
projekt: Siden 2016 er der brugt fire millioner arbejds-
timer, 40 entrepriser har været i spil, omkring 1.200 
personer arbejdede samtidig på stedet i en periode. 
Anlægssummen er svimlende fem mia. kr., hvilket er 
forsyningsselskabets største investering nogensinde.

På havnefronten opererer to hydrauliske pelikan-
kraner, der losser flis fra skibene. Årligt anløber om-
kring 350 skibe med deres last af certificeret træflis fra 
Danmark og resten af verden. Træflisen løftes over på 
transportbånd, og den kører til lukkede lagerhaller for 
tjek af urenheder, inden den lander i en 70 meter høj 
kedelbygning, hvor forbrændingen foregår.

Intakt forsyningskæde
Havnekraner og grabber er et vitalt led i forsynings-
kæden. For hver af kranerne skiftes mellem en grab 
på 15 m3, en grab på 21 m3 og en clamp-shield grab, 
der bruges til at fjerne de sidste rester af træflis i 
skibets bund. Havnekranerne manøvrerer hurtigt, 
effektivt og med stor præcision og afkobler grabberne 
automatisk, så de står tilbage på havnearealet.
I processen var det afgørende med Heavy handling-

HOFOR Amagerværket

materiel, der kunne transportere grabberne til rette 
plads og køre dem på værksted om nødvendigt. 
Derfor ledte HOFOR efter en leverandør, der kunne 
løse denne komplicerede opgave. Med hjælp fra en 
ekstern kranspecialist blev markedet sonderet grun-
digt og HOFOR fik øje på N.C. Nielsen.

Kortvarig proces
Det biomassefyrede kraftvarmeværk var klar til at 
gå i drift i foråret 2020. Tiden til at finde en løsning til 
transport af grabberne blev kort. N.C. Nielsen måtte 
arbejde hurtigt, så transporten af grabberne ikke ville 
blive en flaskehals, når anlægget skulle køre med fuld 
kapacitet i løbet af sensommeren 2020.  

Den intense udviklingsproces udmøntede sig i en 
specialudviklet Heavy handling-løsning i samarbejde 
mellem HOFOR og N.C. Nielsen. Efter møder, besøg af 
projektgruppe hos N.C. Nielsen og detaljerede tek-
niske beregninger blev koden knækket: En Terberg 
RT223 med svanehals, fire Seacom roll trailere og to 
specialdesignede transportplatforme skulle klare den 
daglige håndtering af de tonstunge grabber.

– Vi har været vidt omkring for at løse denne sær-
lige problemstilling. Vi nåede frem til, at vi måtte 
konstruere transportplatformene ud fra formatet, 
funktionen og vægten af de store grabber, både når 
de er udfoldede og samlede. Det blev til to stærke 
transportplatforme, der sammen med roll trailere, 
svanehals og terminaltraktor udgør en komplet He-
avy handling-løsning, fortæller Key account manager 
Søren Kristensen fra N.C. Nielsen.

Gigantiske pelikan-kraner på 
Amagerværket losser certificeret 

træflis fra skibe over på store 
transportbånd. Den største grab 
kan have 21 m3 i en ”mundfuld”.

Sektionsleder Rene Christiansen fra HOFOR glæder sig 
over Heavy handling-løsningen fra N.C. Nielsen og 
fremhæver den fleksible, hurtige og sikre transport 
af de tonstunge grabber.
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Heavy handling-løsning til 
transport af grabberne hos HOFOR

Platformenes solide stålkonstruktioner måtte bygges 
i fire dele af hensyn til vejtransporten ud til værket, 
hvor de blev boltet sammen på pladsen. Samtidig har 
N.C. Nielsen i samarbejde med HOFOR også konstru-
eret en ”urtepotte” til transport af polypgrabberne i 
lukket tilstand, hvis de skulle gå i stykker – fra havne-
kajen til det nyopførte grabværksted. 

Effektiv energi
Heavy handling-løsningen fra N.C. Nielsen kom i drift i 
august 2020 og implementeret op til Amagerværkets 
hovedsæson, der løber fra september frem til april og 
maj måned. Den nye biomassefyrede kraftværksblok 
har en høj energieffektivitet og bruger den bedst 
tænkelige miljøteknik for at mindske udledninger 
til luft og vand, så københavnerne får fjernvarme til 
fornuftige priser.

Løsningen til intern transport er båret af sund fornuft, 
en gennemprøvet teknologi og et solidt transportud-
styr. Den firhjulstrukne Terberg RT223 terminaltraktor 
har en skammelkapacitet på 35.000 kg., så der er kraft- 

overskud til at manøvrere med transportplatforme og 
trailere, når grabberne skal bugseres sikkert, effektivt 
og hurtigt til rette sted på pladsen. 
For HOFOR Amagerværket har det været altafgørende 
med en enkel transportløsning, der passer ind i forsy-
ningsselskabets grønne filosofi:

– Vi er i gang med en kæmpe transformationspro-
ces, hvor der er fokus på grøn omstilling. For os er 
det en stor forandring at gå fra et kulfyret anlæg til 
et biomasseanlæg, der kan forsyne flere hundrede 
tusinde forbrugere med grøn energi. Vi er glade for 
N.C. Nielsen-løsningen, der passer perfekt til vores 
grønne profil og behov for en enkel, sikker og effektiv 
transport af grabberne, udtaler sektionsleder Rene 
Christiansen fra HOFOR Amagerværket.

Grabberne skal flyttes med jævne mellemrum, når en kran har brug 
for en anden grab eller grabben skal transporteres hen til det 

nærliggende serviceværksted. Grabben måler over seks meter i diameter.

En Terberg RT223 med svanehals trækker en Seacom 
roll trailer, der er påmonteret en specialudviklet 

transportplatform. Grabben placeres oven på platformen 
og fastgøres med stropper og kæder.

Blok 4 på HOFOR Amagerværket
• I alt 600.000 københavnere får bæredygtig 

fjernvarme fra Amagerværket
• Der regnes med et årligt forbrug på op til 

1,2 mio. tons træflis
• Årligt anløber omkring 350 skibe, der er 

lastet med mellem 2.000-32.000 ton træflis
• Samlet lagerkapacitet er ni dages forbrug 

ved fuld last
• Kedlen kan anvende op til 200 tons træflis  

i timen
• Blok 4-kan levere over 400 MJ/s varme til 

forbrugerne ved fuld last



N.C. Nielsen har leveret en større 

flåde af Linde gaffeltruck, stablere 

og palleløftere til Bryggeriet 

Vestfyen i Assens. Dermed er 

bryggeriet blevet godt gearet til 

den interne transport, som er helt 

afgørende for at holde produktions-

flowet kørende og få afsendt de 

friske forsyninger af øl, vand og 

læskedrikke til tørstige danskere.

Linde – hele humlen ved 
intern transport
Bryggeriet Vestfyen er landets fjerdestørste brygge-
ri. Det blev etableret i 1885 og har i alle årene været 
byens stolthed og en lokalt forankret virksomhed, 
som i dag tæller over 100 medarbejdere. Bryggeriet 
er kendt for sine Vestfyen-pilsnere, men også for 
en stigende produktion af specialøl som Willemoes, 
Frejdahl gourmetøl og Ugly Duck-engangsbryg og 
aftapning af den originale sodavands-klassiker Jolly 
Cola.

Historiens vingesus mærkes tydeligt på det store 
bryggeri i Assens. Gamle bygninger i gule mursten 
går hånd i hånd med topmoderne fabriksfaciliteter 
og virksomheden er gradvist udvidet, så den i dag 
udgør et samlet grundareal på 84.000 kvadratmeter. 
Af disse er 25.000 kvadratmeter under tag med fire 
selvstændige tappekolonner, tilhørende lagerhaller 
samt administrationsbygninger. 

Udvider rammerne
Med bryggeriets vækst, udvidelser og øgede trafik 
af lastbiler på gårdspladsen er der opstået et behov 
for at optimere den interne transport. Den løbende 
produktion af øl og sodavand kræver plads til de 
enorme produktionslinjer, til opfyldning af embal-
lage i form af flasker og dåser samt forskellige fær-
digvarelagre rundt om i virksomheden:

– Vi er afhængige af vores interne transport, da den 
er et vigtigt led i vores værdikæde. Vi har brug for 
stabile gaffeltruck, stablere og palleløftere, der kan 
bidrage til at opretholde en fortløbende produktion. 
Vi kan ikke bare stoppe en produktionslinje, da vi 

skal være funktionsdygtige hele vejen fra den ind-
gående logistik, i fremstillingsprocessen og til den 
udgående logistik, fortæller Supply Chain Manager 
Anders Møller Pedersen fra Bryggeriet Vestfyen.

Stort set alt skal flyttes
Et stærkt led i kæden hos Bryggeriet Vestfyen er 
således flåden af maskiner til intern transport, der 
flytter rundt på alt fra råvarer, over maskindele, 
emballager og til folierede færdigvarepaller. Kort 
sagt alt mellem himmel og jord, der skal flyttes for 
at holde virksomheden i sving. Den livlige trafik på 
bryggeriet handler om at have de rette maskiner 
og værktøjer, men vigtigst af alt at have tilfredse 
medarbejdere:

– Vores medarbejdere skal naturligvis have det godt, 
når de tilbringer så mange timer bag rattet i en gaf-
feltruck eller håndterer en stabler. Vi går meget op i 
arbejdsmiljøet og at alle medarbejdere føler sig godt 
tilpas i deres arbejde. Derfor er komfort, ergonomi 
og sikkerhed væsentlige elementer, når vi vælger 
nyt materiel til intern transport. Det har vi i høj grad 
fundet hos Linde-mærket, fortæller Supply Chain 
Manager Anders Møller Pedersen fra Bryggeriet 
Vestfyen.

Truckflåde i udbud
En leasingperiode var ved at udløbe og derfor ud- 
arbejdede bryggeriet et udbudsmateriale og af- 
søgte markedet for en kommende samarbejds-
partner. Så der blev udvalgt to kandidater (hvoraf 
N.C. Nielsen var den ene) til at gå videre i proces-

Med påmonteret aggregat kan Linde gaffeltruckene køre 
med tre paller ad gangen, hvilket selvsagt gør den interne 
transport særdeles effektiv – både når paller med fær-
digvarer skal køres på mellemlager eller når de ventende 
lastbiler skal have læsset paller ombord i en fart.

Bryggeriet Vestfyen
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Linde – hele humlen ved 
intern transport

sen. Der blev nedsat en projektgruppe, som var på 
besøg hos N.C. Nielsen, der også genbesøgte bryg-
geriet i Assens til en nærmere gennemgang. En 14 
dages testperiode med flere Linde-maskiner blev 
sat i værk. Til sidst pegede pilen på N.C. Nielsen og 
truckflåden ankom i sensommeren 2020.

Tilpasset løsning
Løsningen fra N.C. Nielsen blev en nøje udvalgt 
flåde af 25 Linde-maskiner, der dækker alle tæn-
kelige behov for transport. De er i drift overalt på 
bryggeriet, når der skal køres tom emballage til 
produktionslinjerne, fragtes fyldte ølkasser fra 
aftagerpositioner til mellemlagre, læsses lastbiler 
i varegården eller plukkes ordrer af specialøl på en 
enkelt palle – for blot at nævne nogle få opgaver.
En række Linde E40 600HL/388 el-gaffeltruck 
står for det hårde benarbejde på bryggeriet. De er 
monteret med løfteaggregat, så de kan køre med 
tre paller ad gangen, hvilket særligt effektiviserer 
kørslen over lange afstande på bryggeriet. De er 
udstyret med Linde Blue Spot sikkerhedslys, has-
tighedssænkning ved kørsel i kurver og trådløs 
scanner med terminal, så truckføreren kan blive i 
kabinen ved ordreregistrering.  

Tapper ind i tidsånden
En hær af Linde-palleløftere og stablere hjælper 
til med allround opgaver rundt om i bryggeriet. I 
selve sodavandstapperiet er en trehjulet Linde E16 
EVO/386 el-truck hele tiden i gang med at løfte 
paller med tusindvis af dåser op på tappeanlæg-
get – takket være Linde-truckens enkle opbygning, 
høje løftemast, skridsikre hjul og stabile funktio-
nalitet er trucken perfekt til opgaven.

– Det har været en rigtig spændende proces at 
finde frem til den optimale løsning til Bryggeriet 
Vestfyen. 
Linde-maskinerne kører stort set i døgndrift og ek-
sempelvis læsser Linde E40-gaffeltruckene op mod 
45 lastbiler om dagen. Bryggeriet har tilmed valgt 
en energivenlig løsning, da alle Linde-modeller 
er el-drevne og med tilhørende ladestationer og 
skiftebatterier. Vi glæder os over at kunne bidrage 
til den interne transport i den hæderkronede vest-
fynske virksomhed, udtaler distriktschef Thomas 
Limbrecht fra N.C. Nielsen.

Supply Chain Manager Anders Møller Pedersen fra 
Bryggeriet Vestfyen pointerer, at medarbejderne skal 

have markedets bedste udstyr til intern transport – og det 
blev til en række Linde-modeller fra N.C. Nielsen.

Pen, papir og clipboard er erstattet af terminaler 
i truckene og trådløse scannere, der kan betjenes 

inde fra førerkabinen. Dette letter registreringen af 
dagens mange transporter.

Bryggeriet Vestfyen
• Danmarks fjerdestørste bryggeri
• Etableret i 1885
• 107 medarbejdere
• Kunder: Primært detailhandelskæder i 

Danmark
• Producerer øl, vand og læskedrikke i egne 

brands og private label
• Egne brands er bl.a. specialøl som  

Willemoes, gourmetøl som Frejdahl og  
Ugly Duck specialbryg

• Har købt Dansk Coladrik A/S og dermed 
Jolly Cola-brandet

• Overtog i 2018 mikrobryggeriet Indslev  
i Nr. Aaby



Det ligner muligvis en flyhangar i udkanten af Balling. Det kan også 

nemt rumme et par propelfly, men bygningen er i stedet N.C. Nielsens 

topmoderne produktionsafdeling på 3.450 kvadratmeter, der netop er 

blevet taget i brug. Dermed er den samlede produktion blevet opgrade-

ret, udvidet og klargjort til fremtidens behov.

Ny produktionsafdeling taget i brug:

Mere luft under vingerne

 N.C. NIELSEN NYHED   



Ordet produktionsafdeling burde skrives med store 
bogstaver. For bygningen er fyldt med storslået 
teknologi til at ombygge, reparere, vedligeholde, 
servicere og maskinerne i N.C. Nielsens omfattende 
produktprogram, ikke mindst når det gælder de 
store reachstackere og andre specialmaskiner.
  
Afdelingen byder på en kraftig opgradering af de 
traditionelle faciliteter og den nye produktions-
afdeling indeholder således avanceret maleanlæg, 
mulighed for slyngrensning, slibefaciliteter, maskin-
værksted med spåntagning og et avanceret vaske- 
og renserum, der får en almindelig vaskehal til at 
ligne en legetøjsmodel.

De store og højloftede bygninger – plus kørearea-
lerne uden for – er i høj grad også bygget for at 
kunne imødekomme vores behov på Heavy hand-
ling-området, hvor de gigantiske maskiner ganske 
enkelt kræver nye funktioner, øget kapacitet, bedre 
adgangsforhold og masser af plads indendørs og 
udendørs. 

– Nu er den nye produktionsafdeling en realitet og 
jeg synes at resultatet er blevet rigtigt flot. Vi skal 
jo kunne tilbyde vores kunder de mest optimale 
betingelser – også på dette punkt – og jeg er over-
bevist om, at afdelingen vil bidrage med øget værdi 
for kunderne. Jeg regner med at vi kan effektivisere 

funktionerne yderligere og sikre et bedre, hurtigere 
og mere smidigt flow, især når det gælder det sti-
gende antal specialløsninger, udtaler teknisk direk-
tør Per T. Nielsen fra N.C. Nielsen.
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Med tre fabriksnye Linde 7 tons

el-truck har Gammelrand Beton A/S 

ved Jyderup taget endnu et skridt i 

en grønnere retning.  

De eldrevne muskelbundter erstatter 

en række udtjente dieseltruck og er 

et led i en gradvis omstillingsproces, 

hvor det vestsjællandske betonværk  

betræder nye veje og indretter sig 

efter fremtidens forventede kunde-

ønsker.

Linde løfter beton 
med største lethed
Gammelrand Beton ligger placeret midt i et åbent 
landskab lidt uden for Jyderup. Beliggenheden 
gør det muligt at udvinde sand, grus og tilslags-
materialer til fremstillingen af beton, der foregår 
på avancerede og højteknologiske fabriksanlæg 
på området. I den enorme grusgrav er der bygget 
tilkørselsveje, værksteder, kontorbygninger og 
store oplagringspladser i det fri, hvor færdigvare-
betonen venter på at blive afhentet.

Historien om Gammelrand Beton begyndte i 1932, 
hvor Svend Pedersen etablerede et cementstøberi 
syd for Kalundborg. I 1946 købte han grusgraven 
i Gammelrand på den nuværende adresse, hvor 
værket gennem årene har udviklet sig med flere 
fuldautomatiske anlæg, stor vognpark med egne 
lastbiler, fleksibel levering til byggepladser og 
tømmerhandler – og ikke mindst 85 faste medar-
bejdere i virksomheden.

Strøm af lastbiler
For Gammelrand Beton er intern transport en na-
turlig del af hverdagen. Fra morgenstunden kom-
mer lastbilerne rullende ind på det store område 
for at hente betonvarer, der skal fragtes ud til det 
meste af Sjælland. Lastbilerne kører blandt andet 
belægningssten, betonfliser og betonblokke ud 
til byggepladser, hvor lasten afleveres tæt på 
byggestedet.

Linde flytter beton
Fra de enorme produktionsanlæg, hvor betonva-
rerne fremstilles fuldstændig uberørt af menne-
skehænder, ruller der en lind strøm af paller med 
betonvarer. De skal køres til oplagring under åben 
himmel, hvor de skal hærde færdig, inden de kan 
ekspederes afsted på lastbilerne. Her kommer de 
tre Linde E70/1279 ind i billedet som de kraftfulde 
hjælpere, der sørger for hurtig, sikker og præcis 
transport af den tunge last.

Gammelrand Beton opererer med en flåde på 20 
gaffeltruck og har tidligere haft en ældre el-truck 
i flåden. I sommeren 2019 besluttede de sig for 
at udskifte den første af flere dieseldrevne truck 
med en eldrevet truck. Flere leverandører bliver 
vurderet, markedet blev afsøgt og en række tunge 
el-truck blev sammenlignet.

– Vi ønskede nogle større eldrevne gaffeltruck, 
der var stabile, driftssikre og økonomisk rentable. 
Samtidig lægger vi stor vægt på velfærd, så vores 
truckførere har det bedst tænkelige arbejdsmiljø. 
Vores folk er rigtigt glade for den støjsvage kør-
sel, kabinekomforten og sikkerheden i Linde-
truckene. Jeg er sikker på, at det giver lidt ekstra 
arbejdsglæde i hverdagen, fortæller direktør 

Gammelrand Beton A/S

Morten Pedersen, der er fjerde generation hos 
Gammelrand Beton.

Grønne argumenter
Samtidig er Linde E70/1279 et eksempel på en 
særdeles kraftfuld el-truck, der i dette tilfælde kan 
løfte op til 7,0 ton. Den er et lydsvagt, miljøvenligt og 
stærkt alternativ til de traditionelle dieseltruck i den 
tunge ende af skalaen og netop de grønne argumen-
ter har også spillet en afgørende rolle i beslutnings-
processen hos Gammelrand Beton:

– Jeg er helt sikker på, at vores kunder skeler til vores 
miljøprofil og i fremtiden bliver det uden tvivl et 
vigtigt valgkriterie, når kunderne kigger på leve-
randører af betonvarer. Vi vil gerne være på forkant 
med  udviklingen og er derfor begyndt at køre med 
eldrevne gaffeltruck – ligesom vores firmabiler også 

Med en løftehøjde på 3,7 meter når 
Linde E70/1279 el-truck op på øverste række, 
når der skal stables tonstunge paller med 
betonvarer hos Gammelrand Beton.
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Linde løfter beton 
med største lethed

skal til at være elbiler. De eldrevne Linde-truck 
passer godt i sammenhængen og understøtter vores 
grønne profil, understreger Morten Pedersen fra 
Gammelrand Beton.

Batteri til hele dagen
Efter erfaringerne med den første Linde E70/1279 
fra efteråret 2019 har N.C. Nielsen leveret yderligere 
to Linde-truck af samme slags i 2020, så nu i alt tre 
røde Linde-truck lyser op blandt de mange grå 
betonprodukter på udendørsarealerne. Truckene er 
i drift hver eneste dag mellem kl. 06-17 og på deres 
højeffektive TAB-batterier kan de køre op til 12 timer 
uden opladning. 

Godt med ekstraudstyr
For at kunne modstå det relativt udfordrende køre-
miljø har Linde-truckene fået monteret ekstraud-

styr som eksempelvis aircondition, stænklapper, 
arbejdslys, luksuriøst førersæde, punktérfrie dæk, 
rotorblink, dobbelte forhjul og stødakkumulator. 
Alt sammen for at tilgodese truckførernes komfort 
og give de mest optimale arbejdsbetingelser som 
overhovedet muligt.

– Vi er rigtigt glade for samarbejdet med Gammel-
rand Beton, og at de har valgt Linde E70 eltruck til de 
mange tunge transportopgaver. Med nul-emission 
og en stort set lydløs drift er der gode miljømæssige 
argumenter for valget af disse truck. Vi ser da også 
et stigende antal virksomheder vælge Linde el-truck 
med løftekapaciteter på op til ti ton. Samtidig er der 
økonomiske besparelser at hente på eksempelvis 
brændstof, olie, additiver og at der ikke skal skiftes 
partikelfiltre, udtaler distriktschef Peter Brandt-
Nielsen fra N.C. Nielsen.

Direktør Morten Pedersen fra Gammelrand Beton 
forventer at flere og flere kunder vælger leverandører 
på baggrund af grønne og miljømæssige argumenter. 

Derfor har betonvirksomheden valgt Linde eltruck.

Gammelrand Beton
• Grundlagt i 1932 af Svend Pedersen under 

navnet Svallerup Cementstøberi
• Familieejet virksomhed
• 85 medarbejdere
• Betonværk i Gammelrand og skærvefabrik  

i Bjergsted Bakker
• Fuldt program af betonprodukter
• Fuldautomatiske produktionsanlæg
• Fleksibel ekspedition med 16 egne lastbiler 

og samarbejde med vognmænd



07:56 - ankomst P.J. Distribution
Ankomst til første kunde, P.J. Distribution 

i Silkeborg, hvor der straks skal skiftes 
lejer i et hjulophæng på en Linde V08 

plukketruck.

Med en flåde på over 100 servicebiler er N.C. Nielsen på landevejene hver eneste dag året rundt. Vi har udviklet et 

landsdækkende servicekoncept, hvor velkvalificerede servicemontører står til rådighed for vores kunder – både ved 

planlagt vedligeholdelse, uforudsete nedbrud og hvis du bare ønsker et godt råd med på vejen. Vi har fulgt i 

hælene på servicemontør Jesper Brix Herløv fra Rindsholm ved Viborg, der opererer i det midtjyske område …

Service uden grænser – hele døgnet rundt

N.C. Nielsens servicekoncept

07:00 - afgang fra hjemmet
Tidlig morgen. Natkassen med reservedele er leveret, 
servicebilen er pakket og arbejdscomputeren er tændt. 
Så er det afsted til dagens første kundebesøg i Silkeborg. 

15:23 
På Tvilum kommer en truckfører forbi i værkstedets åbnings-
tid med nogle knirkelyde fra en Linde truck og det klares ved 
at stramme nogle hjulbolte.

… en reparation går nu i gang og service-
montør Jesper Brix Herløv må skille akslen 
ad for at udskifte en pakdåse. 

16:09 - fyraften
Dagens serviceopgaver er udført, time-
forbruget er registreret og der bestilles 
reservedele til næste dags mange plan-
lagte opgaver. Færdigt arbejde og tid til 
at køre servicebilen hjem i den private 
garage.
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Servicemontøren medbringer alle værk-
tøjer, reservedele, arbejdslys og andet rele-
vant udstyr til at udføre opgaven og rydder 
naturligvis pænt op efter sig.

09:01 - ankomst Safco International
Næste stop er Safco International i Silkeborg, 
hvor en Linde L12AP stabler skal have lovpligtigt 
årligt eftersyn. 

Maskinen tjekkes, efterses, måles, 
rengøres og smøres efter alle forskrifter. 

 Det udførte arbejde registreres 
på computeren til en rapport 

og maskinen får påsat et 2020-mærkat.

Servicemontøren spritter naturligvis også af 
efter gældende COVID-19 regler og Linde- 
stableren afleveres på behørig vis efter aftale.

11:08 - ankomst Tvilum A/S
Tredje stop er Tvilum A/S i Fårvang, hvor 
N.C. Nielsen råder over egne værksteds-
faciliteter på den store møbelfabrik. 
Der er observeret en læk af hydraulikolie 
fra en Linde E18 gaffeltruck...

Vil du vide mere? 
Kontakt vores Service call-center på
99 83 83 85 eller service@nc-nielsen.dk



Det går stærkt hos virksomheden 

Idé-Pro, hvor der ikke er langt fra 

tanke til handling – og hvor der 

med firmanavnet in mente aldrig

er langt fra idé til produkt. 

Denne filosofi passer perfekt til 

N.C. Nielsen, der efter et kort forløb 

har leveret tre kundetilpassede 

Linde-maskiner til den store og 

nyetablerede Idé-Pro afdeling i 

Glyngøre.

Fra idé til produkt 
– med Linde som medspiller 
Idé-Pro er et moderne industrieventyr, der så dagens 
lys i 1994 i Skive. Virksomheden oplever stor vækst 
og efterspørgsel efter sine sprøjtestøbte prototyper 
og færdige emner i plast, letmetal og lignende. Opkøb 
af flere virksomheder, modet til at investere i høj-
teknologi, 150 dedikerede medarbejdere i Skive og 
Glyngøre samt et indisk datterselskab er opskriften på 
en sjælden set succeshistorie.

Virksomheden kom i mediernes søgelys i foråret 2020, 
da de på blot fem dage, i samarbejde med Region 
Midtjylland, udviklede og startede produktionen af 
et ansigtsvisir til brug for sundhedspersonale. Med 
et skarpt øje på funktionalitet, kvalitet og pris har de 
indtil videre produceret 1,3 millioner CE-godkendte 
visirer i Danmark.

I Glyngøre råder Idé-Pro over 12.000 kvadratmeter 
produktion, montage og lager. Hjertet i fabrikken er 
Nordeuropas største sprøjtestøbemaskine, der kan 
støbe op til 40 kilo tunge plastemner. Sammen med 
andre avancerede støbemaskiner kan Idé-Pro frem-
stille alt fra små plastskruer, over COVID-19-visirer 
og til store støbeemner til landbrugets ventilations-
systemer.

– Vi fremstiller over 1.000 forskellige emner årligt og 
indgår fleksibelt i udviklings- og produktionsproces-
sen hos vores kunder. Nogle gange begynder vi blot 
med en løs idé fra en opfinder. Andre gange støber vi 
direkte med tekniske specifikationer og præcise CAD-
tegninger fra ingeniører. Vi ser os selv som en specia-
liseret underleverandør med spidskompetencer inden 
for vores materialetyper, fortæller fabrikschef Anders 
Nors fra Idé-Pro i Glyngøre.

Plads til vækst
Fabrikken i Glyngøre gør det muligt at udvide aktivi-
teterne. Her er både højt til loftet og længere til yder-
væggene end mange andre steder. Idé-Pro har sam-
tidig købt nabogrunden, da der højest sandsynligt 
bliver brug for flere udvidelser. I den sammenhæng 
spiller den interne logistik en stor rolle, og her kom-
mer N.C. Nielsen ind i billedet med en række Linde-
maskiner, som er nøje udvalgt til formålet.

Kemi skal der til
Fra lokale kunder var Idé-Pro blevet gjort opmærk-
som på N.C. Nielsen. Behovet for intern transport var 
presserende og i foråret 2019 blev N.C. Nielsen ind-
kaldt til præsentationsmøde, der senere skulle vise 
sig at blive startskuddet til et egentligt samarbejde.

– Fra første øjeblik kunne jeg mærke, at der var en 
god kemi mellem N.C. Nielsen og jeg. De udviste stor 
faglig indsigt i vores interne transportbehov og kunne 
ret hurtigt anbefale en samlet Linde-løsning med tre 

Idé-Pro

tilpassede lagermaskiner. De kunne tilmed levere 
maskinerne på forbavsende kort tid og på nogle at-
traktive økonomiske vilkår, fortæller Anders Nors fra 
Idé-Pro i Glyngøre.

Tre Linde på stribe
Løsningen til Idé-Pro blev tre Linde-maskiner i form 
af en Linde T20AP/131 palleløfter med lange gafler, 
en Linde L14AP/1173 stabler og en Linde L12/1172 
stabler – alle fabriksnye og let modificerede modeller, 
der blev leveret direkte fra N.C. Nielsen i Balling. De 
eldrevne Linde-maskiner blev leveret med ekstraud-
styr i form af et ekstra skiftebatteri og et strømudtag 
til stablerne, som forsyner en pc/skærm med strøm.

– Vi ser Linde-maskinerne som en vigtig medspiller i 
den interne logistik. Vi har et konstant flow af paller 
med råvarer, færdigvarer og forskellige materialer, 
der skal fragtes rundt i virksomheden over store 
afstande. Vi holder produktionsapparatet kørende i 
døgndrift fra søndag til fredag hver uge, hvilket stiller 
store krav til en velfungerende logistik på de indre 
linjer, fortæller fabrikschef Anders Nors fra Idé-Pro i 
Glyngøre.

Allround-arbejde
Linde-maskinerne betjenes af en håndfuld lager- 
og produktionsmedarbejdere, der kender alt til at 
håndtere den dyrebare last af prototyper og andre 
produkter – uanset om det gælder placering på rette 
hylde på råvarelageret, hurtige transporter mellem-
støbemaskiner og montagehal eller kørsel med 
færdigpakkede paller til de ventende lastbiler på den 
store gårdsplads.
Samarbejdet med Idé-Pro er ifølge N.C. Nielsen kom-
met godt fra land og teknisk direktør Per T. Nielsen 
glæder sig over at kunne bidrage til at optimere 
lagerlogistikken i den succesfulde virksomhed med 
lokale rødder:

– Vi glæder os altid over, når det går godt hos vores 
kunder. Vi kender Idé-Pro fra forskellige sammen-
hænge, da vi også samarbejder med nogle af deres 
kunder. Vi taler her om en meget innovativ og udvik-
lingsorienteret virksomhed, som gerne investerer i 
ny produktionsteknologi og nyt udstyr for at udbygge 
forretningen. Vi er stolte over at yde vores bidrag til 
den fortsatte vækst hos en spændende virksomhed 
med store ambitioner, lyder det fra Per T. Nielsen fra 
N.C. Nielsen. 

Visir fra Idé-Pro, som er 
udviklet i samarbejde med 

det danske sundheds-
væsen, er blevet en favorit 
blandt sundhedspersonale 

i hele Europa.

Højlageret hos Idé-Pro er velorganiseret og styret af QR-
koder, så der er styr på, hvor råvarepaller og emballage-
paller er placeret – og en Linde L14AP/1173 stabler løfter 
pallerne op i højden med største præcision.
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Fra idé til produkt 
– med Linde som medspiller 

Med en gaffellængde på 2400 mm håndterer denne Linde 
T20AP/131 to standardpaller i længderetningen og kører 
dem med usvigelig sikkerhed fra punkt A til punkt B.

Idé-Pro
• Grundlagt i 1994 i Skive af Mogens Nors  

og Morten Nors 
• En af Europas førende producenter af prototyper 

og serier i plast, letmetal og EPP/EPS
• 150 medarbejdere i Skive og Glyngøre samt  

50 medarbejdere i indisk datterselskab
• Kunder i blandt andet medicinalbranchen,  

energisektoren og bilbranchen
• Fremstiller årligt over 1.000 forskellige  

prototyper og emner i serieproduktion
• Modtager af priser som fx Skive Kommunes 

Integrationspris og DI’s lokale initiativpris

Fabrikschef Anders Nors fra Idé-Pro står i spidsen for produktionsanlægget i 
Glyngøre, hvor Nordeuropas største sprøjtestøbemaskine og andre  

støbemaskiner fremstiller prototyper og produktserier til en bred vifte af 
industrielle kunder i ind- og udland. 



 PRODUKTNYHED   Elektrisk Terberg

N.C. Nielsen præsenterer nu frem-

tidens terminaltraktorer: 

De eldrevne, emissionsfrie og miljø-

venlige Terberg EV-terminaltraktorer. 

De kommer i de to populære serier, 

nemlig Terberg YT (Yard Tractor) og 

Terberg BC (Body Carrier) og med 

produktudvidelsen imødekommes 

det stigende behov for fleksible og 

bæredygtige transportløsninger.

Nye terminaltraktorer med 
avanceret EV-teknologi

Den grønne bølge ruller i høj grad hos N.C. Nielsen-
kunder. Eksempelvis stiller flere og flere kunder 
i private og offentlige virksomheder krav om nul 
emission og minimalt støjniveau på eksempelvis 
alt havneudstyr i de kommende år. Her kommer 
Terberg-maskinerne ind i billedet som et over-
bevisende og pålideligt svar på de miljømæssige 
udfordringer.
Faktisk er Terberg de første i verden, der leverer 
fuldt elektriske terminaltraktorer. Maskinerne er 
udviklet med tanke på miljøet og økonomien, da 
udgifter til vedligehold og brændstof er reduceret 
betragteligt. Samtidig kan batterierne skrædder-
syes individuelt til det forventede kørselsbehov, 
hvilket gerne skulle optimere de samlede drifts-
omkostninger.

Grøn energi fra Terberg:

– Terberg er helt fremme, når det gælder kun-
detilpassede terminaltraktorer. Vi ser en klar 
tendens i markedet, nemlig behovet for multi-
funktionelle og miljøvenlige maskiner, der kan 
en del mere end de gængse løsninger. Med EV-
teknologien kommer Terberg med et stærkt bud 
på morgendagens terminaltraktor i det grønne 
segment. Dette er også et udtryk for, at batteri-
ernes ydeevne følger med den øvrige teknologi-
udvikling, udtaler salgschef Jørgen Peter Lund fra 
N.C. Nielsen. 

Hvad er EV-teknologi?
EV-teknologien fra Terberg matcher diesel-tek-
nologien. Den nye terminaltraktor kommer med 
en stærk og eldrevet traktionsmotor, en kunde-

tilpasset batteripakke og en effektiv oplader til 
jævnstrøm, der sikrer maksimal ydelse. Desuden 
er den skabt med energivenlig og regenerativ 
bremsning og færre bevægelige motordele end 
dieseludgaver, som giver lavere omkostninger til 
vedligeholdelse.

Fordelen ved Terbergs EV-teknologi er mange. 
Elmotorens ydeevne svarer til en dieselmotors 
ydeevne. Den kører med nul emission og over-
holder skrappe miljøkrav. Desuden er terminal-
traktoren meget støjsvag, hvilket i mange til-
fælde vil gavne arbejdsmiljøet – ikke mindst, 
når der køres indendørs.
De nye Terberg terminaltraktorer bruger en 
jævnstrømsoplader og kan lade på de fleste 

Terberg BC og YT kan leveres med en ekstra kraftfuld batteripakke og en hurtiglader, der kan præsterere op til 150 
kVh i timen. Det betyder at terminaltraktoren kan genoplades på bare en time – og en sådan løsning har Terberg 
leveret til Deutsche Post i Bochum, hvor to Terberg BC’ere sørger for den interne transport. 
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Nye terminaltraktorer med 
avanceret EV-teknologi

Terberg Connect
Med Terberg Connect kan du fjernovervåge 
en eller flere Terberg terminaltraktorer, der 
enten er leveret med softwaren eller har 
fået den eftermonteret. 

Systemet gør det muligt at få status og yde-
evne på hver maskine inklusive opladnings-
cyklus og tilbageværende batterikapacitet. 
Dette betyder, at maskinførere kan lade 
køretøjet på det rigtige tidspunkt og undgå 
vilkårlig nedetid.

Terberg YT203 med EV-teknologi er nyeste skud på 
stammen fra hollandske Terberg, der har 

kigget langt ind i fremtiden for at imødekomme 
kundernes bæredygtige transportbehov.

Den eldrevne, emissionsfrie og miljøvenlige 
Terberg BC202 med EV-teknologi er en 
vaskeægte tre-i-én maskine, der kan variere 
transportformen mellem skiftelad, 
løstrailere og anhængertræk.

Vil du vide mere? 
Kontakt salgschef Jørgen Peter Lund fra 
N.C. Nielsen på telefon +45 30 38 41 51 
eller mail jpl@nc-nielsen.dk.

ladestationer på markedet. Batterierne overhol-
der strenge regulativer og modstår meget høje 
og lave temperaturer, hvilket udvider brugen af 
maskinen under forskellige klimatiske forhold.

Med Terberg terminaltraktorer baseret på EV-
teknologi tages endnu et tigerspring i den tek-
nologiske udvikling. Her er tale om et modulært 
og multifunktionelt koncept, hvor køretøjet kan 
konfigureres præcist til opgaven og hvor de emis-
sionsfrie terminaltraktorer forventes at få en lang 
levetid. 

Terberg YT
Den nye eldrevne Terberg YT203-EV (Yard Tractor) 
er særligt velegnet til det travle transportarbejde 
på terminaler og distributionscentre, hvor der er 
behov for at flytte løstrailere i en fart. Maskinen 
kan tilpasses præcist til opgaven, så batterikapa-
citeten matcher kørselsbehovet og behovet for at 
lade op i løbet af dagen. 

Terberg BC
Terberg BC-serien er en tre-i-én maskine, der kan 
veksle mellem skiftelad, skammel til løstrailere 
eller normalt anhængertræk. Den er udviklet 
til travle distributionscentre, lufthavne og hav-
neterminaler og  med nul emission og et lavt 
støjniveau er den oplagt, når der skal flyttes 
gods indendørs. I samme chassis er der indbyg-
get en ramme til skiftelad med en løftekapacitet 
på 25.000 kg, en skammel som kan styres fra 
kabinen med en løftekapacitet på 15.000 kg og 
et robust anhængertræk til lastbilanhængere til 
bugsering.



En række hærdekamre er hjertet i 

produktionen af betontagsten hos 

Monier i Hersom nord for Viborg. 

På et af Europas mest avancerede 

fabriksanlæg fremstilles beton-

tagsten i en lind strøm og en Linde 

E40/388 kabeltruck fra N.C. Nielsen 

hjælper med det slidsomme trans-

portarbejde ved kamrene.

Linde truck trives i hårdt miljø

Monier

Truckfører Stig Sørensen (t.v.) og produktionsleder Pre-
ben Hedegaard (t.h.) fra Monier er meget tilfredse med 
ankomsten af den nye Linde E40/388, der bidrager med 
masser af førerkomfort og høj effektivitet i den interne 
transport ved virksomhedens hærdekamre.
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Linde truck trives i hårdt miljø
Det afgrænsede og sikrede område ved hærde-
kamrene skal holdes i sving hele tiden, når pro-
duktionen er i gang. Når tagstenene er formede 
og vådmalede ankommer de planmæssigt til en 
aftagerposition, hvorfra Linde-trucken kører dem 
ind i hærdekamrene. Her hærdes de ved 55 °C i et 
døgn, hvorefter de flyttes tilbage til positionen og 
fortsætter med elevator til et rullebånd ind i tørma-
leriet og pakkeriet. 

Sjælden kabeltruck
Transporten af de henholdsvis våde og hærdede 
betontagsten er én kontinuerlig proces, hvor Linde-
trucken hele tiden skal yde sit optimale. Den robu-
ste eltruck har fået monteret en hydraulisk kabelop-
ruller med 20 meter kabel på en tromle. Kablet er 
koblet til et ophæng, der kører i skinner i loftet og 
den strøm-førende ”hale” følger således med Linde-
trucken ind og ud af hærdekamrene. 

På denne vis er Linde E40/388 kabeltrucken en vital 
del af fremstillingsprocessen hos Monier, som lige 
nu producerer en betontagsten hvert andet sekund. 
De mange tagsten bliver nænsomt behandlet og 
fragtet rundt på fintfølende transportbånd og i 
dertil indrettede kassetter, når de skal ind og ud af 
hærdekamrene. I et produktionsdøgn skal 4.500 
betontagsten gennem hvert hærdekammer pr. skift.

Lithium-ION i baghånden
Løsningen med Linde E40/388 er tilpasset præcist 
til den vigtige opgave ved ovnene. Indimellem er 
der imidlertid behov for at skifte forme, og så skal 
det strømførende kabel fra loftet afkobles. I denne 
situation overtager truckens indbyggede Lithium-
ION batteri rollen som strømforsyning, så trucken 
hele tiden kan holdes i gang, når den kortvarigt skal 
uden for den aflåste port for at hente en ny form.

– Det er en fornøjelse at køre i den nye Linde 
E40/388 truck. Den er kommet med en bedre kom-
fort end den tidligere model og har rigtigt gode 
køre- og løfteegenskaber. Transporten ved hærde-
kamrene skal være hurtig, præcis og fejlfri, og med 
Linde-maskinen går det op i en højere enhed. Jeg vil 
gerne fremhæve de gode sikkerhedsegenskaber på 
trucken, der gør kørslen meget behagelig, udtaler 
truckfører Stig Sørensen.

Den konstante og høje produktivitet og effektivitet 
er kun mulig, hvis truckføreren har det godt. Det 
ergonomiske design af alle kontrolfunktioner, det ju-
stérbare armlæn og sæde, Linde Load Control og det 
velkendte 2-pedalsystem gør, at fører og truck arbej-
der sammen som én enhed. Trucken har fået ind-
bygget et horn, der reagerer når lasten indimellem 
nærmer sig den maksimale grænse på 3,7 meter.

Maksimal driftssikkerhed
Driftssikkerheden er alfa og omega på Linde-truck-
en, da et eventuelt nedbrud vil sætte produktionen 
i stå. Derfor har Monier en Linde reservetruck stå-
ende i nærheden, som kan overtage jobbet midler-
tidigt, til N.C. Nielsens servicemontør ankommer til 
fabrikken. Indtil videre er dette dog kun en teoretisk 
mulighed, da der ikke har været ophold i kørslen, 
siden Linde E40/388 havde sin jomfrutur på Monier-
fabrikken.

Linde el-trucken er seneste skud på stammen 
hos Monier-fabrikken i Hersom, hvis truckflåde 
efterhånden tæller otte Linde gaffeltruck og et 
antal Linde palleløftere på lageret. Den nye Linde 
E40/388 kører konstant på alle hverdage ved 
hærdekamrene og kan om nødvendigt anvendes 
i døgndrift for at følge med i efterspørgslen af de 
mange betontagsten.

Sten på sten
Tagstensbetonværket i Hersom ligger på et 40 
tønder stort landområde, hvor der er fremstillet 
tagsten siden 1979. Faktisk fremstiller fabrikken den 
mest benyttede tagsten på danske tage, nemlig den 
såkaldte B&C Dobbelt-S tagsten, foruden den vidt 
berømte B&C Danflock (der ikke kræver undertag) 
og nyudviklede B&C 25 betontagsten med Aerlox 
teknologi, der er markant lettere og kan anvendes i 
stedet for de gamle fibercement plader.

Tagsten er langt fra bare tagsten, og branchen er 
kendetegnet ved teknologisk udvikling i forhold til 
både materialeudvikling, beregningsprogrammer, 
kvalitetskontrol og tendenser inden for byggeriet, 
hvor danske slutbrugerne ønsker stærkt individuelt 
præg, når de bygger nye huse eller renoverer ældre 
huse. Også her skal Monier være omstillingsparate 
og klar til at imødekomme markedets behov.

Parløb med N.C. Nielsen
Monier og N.C. Nielsen har kørt parløb i mange år 
omkring den interne transport – og den nye Linde 
E40/388 er ingen undtagelse. Den er nøje udvalgt 
ud fra det samlede Linde truckprogram, hvor der 
blandt andet bydes på et stigende antal kraftfulde 
og eldrevne gaffeltruck til tunge opgaver, der 
tidligere var forbeholdt diesel- eller gasdrevne 
udgaver.
– Vi er meget tilfredse med samarbejdet, og i sær-
deleshed er vi tilfredse med vores nye Linde-truck. 
Den gør en verden til forskel i vores produktions-
proces og er gearet til opgaven med et teknologisk 
avanceret niveau. Vi har fået den opbygget, så den 
kan klare det hårdt belastede miljø og det fastlagte 
ruteforløb ved hærdekamrene. Det er en stabil, 
sikker og effektiv løsning med en høj komfort til 

vores erfarne truckførere, der fortjener den absolut 
bedste truckløsning på markedet, fortæller produk-
tionsleder Preben Hedegaard fra Monier. 

 Monier betontagstenværk
• Grundlagt i 1979 i Hersom nord for Viborg
• Et af Europas mest moderne beton- 

tagstensværker
• Del af BMI Danmark, der står bag Icopal  

og Monier
• 22 medarbejdere i produktion, lager,  

vedligehold og administration
• Fremstiller B&C betontagsten til det  

danske marked
• Kunder er arkitekter, bygherrer og tømmer-

handler
• Udvikler innovative produkter som fx B&C 

25 betontagsten (40% lettere end andre 
produkter)



Asiros Nordic
• ”Farm to finish”-ingrediensvirksomhed
• Etableret i 2016 i Sorø
• Ejet af det danske biotekselskab Asiros A/S
• 25 medarbejdere
• Fremstiller juice, puré, koncentrat, aroma og 

hyldeblomst-ekstrat
• Tapper i flasker fra 60 ml (shot) og til 1.000 ml 
• Udvinder aktive stoffer fra bær og krydderurter 

med ekstration og fremstiller bærpulver
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N.C. Nielsen har leveret to fabriksnye 

Linde E16 el-truck til Asiros Nordic 

i Sorø. De to gaffeltruck med vende-

aggregat er vaskeægte allround  

maskiner, der sikrer den interne 

transport i den travle virksomhed, 

hvor en intens duft af bær, frugt, 

ingefær og hyldeblomst er en vigtig 

ingrediens i arbejdsmiljøet.

Linde el-truck klarer 
mosten i døgndrift

Asiros Nordic er en dansk ”farm to finish”-virk-
somhed, der fremstiller både konventionelle og 
økologiske produkter af naturens egne råvarer. På 
fabrikken i Sorø produceres både saft, koncentrat, 
ekstrakter og pulver, der eksempelvis bliver til 
drikkeklare ingefærshots, frugtsaft eller aromatisk 
bærpulver til brug af andre forædlingsvirksom-
heder i Danmark og udlandet. 

Just-in-time 
Med virksomhedens ”Just-in-time”-filosofi skal pro-
duktionsanlægget hos Asiros Nordic holdes i gang 
døgnet rundt på alle hverdage – og ofte i weeken-
derne. Det gælder om at kunne levere til tiden og 
opretholde en fast forsyningskæde fra avlerne, 
gennem den forholdsvis korte produktionsproces 
og ud til kunderne, hvor der lægges vægt på høj 

produktkvalitet, sundhedsegenskaber og et fornuf-
tigt prispunkt. Asiros Nordic samarbejder tæt med 
kunderne. Der udvikles opskrifter på nye produk-
ter, som passer til slutbrugernes smag i forskellige 
lande verden over. Til verdensmarkedet fremstilles 
således klassiske produkter med ingefær, hylde-
blomst eller blåbær, men også nye helsevarianter 
som rødbede- eller grønkålsjuice er en del af udvik-
lingsarbejdet.

De kundetilpassede produkter fremstilles i den 
store produktionshal. En kæmpe presse modtager 
råvarerne og sender dem ind i et lukket system af 
rør og tanke, hvor vand og aromaer trækkes ud for 
til sidst at blive til færdige produkter i tapperi eller 
tanke. 

Noget af frugtsaften koncentreres i første step, så 
vandet typisk fjernes 6-10 gange (10 liter saft bliver 
til 1 liter koncentrat). I andet step fjernes det sidste 
vand efter en speciel formulering af produktet, 
hvor det kommer igennem et 24 meter langt og 
avanceret pulveranlæg, så frugtproduktet ender 
som frugtpulver. Vandet fra processen genanven-
des til blandt andet rengøring.

Linde er overalt
Til de utallige interne transportopgaver har Asiros 
Nordic valgt N.C. Nielsen som fast samarbejdspart-
ner gennem flere år. Senest har to fabriksnye Linde 
E16 el-truck har erstattet tre udtjente gaffeltruck 
fra tidligere – hvor et eksisterende vendeaggregat 
er blevet monteret på en af truckene.
– Vi har valgt N.C. Nielsen og Linde-mærket, da 

det er kendt for en høj teknisk kvalitet, stabilitet 
og førerkomfort. Vi udnytter alle kvadratmetrene i 
virksomheden og har rigtig mange transporter hele 
tiden. Vores Linde el-truck kører med både tromler, 
kasser og IBC-containere – og veksler desuden mel-
lem det kolde miljø i frysehuset og det fugtige miljø 
i vores produktionshal, fortæller produktionschef 
Lars Lykke Steensen fra Asiros Nordic A/S.

Tipper med aggregat
De to Linde E16 el-truck er en naturlig del af virk-
somheden, når der skal flyttes rundt på diverse pal-
ler, kasser og materialer. Den ene af dem er mon-
teret med et vendeaggregat, så en stor beholder 
med bær eller frugt kan løftes op i højden og den 
værdifulde last tippes af i presseanlægget til videre 
forarbejdning. Trucken tager et sikkert greb om 
beholderen, tømmer den for råvarerne og sænker 
den igen, inden beholderen skal rengøres.

Truckene kører også i fast rutefart ind og ud af 
fryselageret, hvor råvarer står opbevaret i kort 
tid, inden de skal forarbejdes. Linde el-truckene 
kører med emballager til tapperiet, færdigvarer 
til afhentning og bruges også til det forefaldende 
housekeeping-arbejde, der primært handler om at 
holde de indendørs kørearealer fri for paller, con-
tainer, kasser og lignende.

– Linde el-truckene er stort set på arbejde hele 
tiden. De er skruet godt sammen, så de uden pro-
blemer kan køre overalt og kan tåle fugt, varme, 
kulde og andre ydre påvirkninger. Samtidig nyder 
vi godt af vores tilknyttede servicemontør fra N.C. 
Nielsen, der kan tilkaldes med kort varsel. Vi har 
dog endnu ikke oplevet nedbrud og jeg synes at 
Linde el-truckene fungerer upåklageligt, udtaler 
produktionschef Lars Lykke Steensen fra Asiros 
Nordic A/S.

Produktionschef Lars Lykke Steensen fra 
Asiros Nordic lægger vægt på Linde E16

 el-truckenes stabilitet, førerkomfort og evne 
til at køre i virksomhedens forskelligartede miljøer.

Asiros Nordic



Nye specialløsninger fra N.C. Nielsen

Vil du vide mere? 
Kontakt Allan Christensen på +45 99 83 83 83 

eller ac@nc-nielsen.dk og hør mere om de 
mange NCN-specialløsninger.

Den specialudviklede ordreplukker 
løfter emner med en vægt op til 80 
kg på sugekopperne, så operatøren 
hurtigt, sikkert og ergonomisk kan 
fortsætte plukkearbejdet. 

Vakuumløfteren bliver individuelt 
tilpasset til specifikke transport-
behov inden for lager, logistik, 
fødevarer, medicinalbranchen og 

industrielle produktionsvirksom-
heder. NCN N20 ordreplukker med 
vakuumløft er en dobbeltstabler 
med en løftekapacitet op til 2.000 
kg, med kraftig acceleration 
og servostyring. Samtidig har 
operatøren fuldt overblik over 
ordreplukningen med enkle be-
tjeningsfunktioner og en skærm 
med ordrerækkefølge.

En Linde D08 er i sig selv den perfekte 
 dobbeltstabler til gående fører og 
lettere logistikopgaver. Den kan 
imidlertid også ombygges med både 
løse og faste aggregater, der kan 
bære laster på op til 800 kg. 

Med specialudviklede arme kan 
stableren eksempelvis transportere 

plader, døre, vinduer eller andre 
emner med en stor flade eller en stor 
volumen. NCN D08 stabler med ag-
gregat er en kompakt maskine, der 
med god trækkraft, krybefunktion 
og stor stabilitet fragter godset frem 
til den ønskede position og på alle 
måder letter den interne logistik i 
virksomheden.

NCN E20 med kranarm gør det muligt 
at arbejde på steder med minimal 
plads og under vanskelige forhold. 
Den specialudviklede maskine kan 
løfte 2,5 ton og 600 kg i fuldt udlæg, 
hvor kranarmen er ude i to meters 
længde og 3,2 meters højde. Den 
særlige kranarm føjer nye funktio-
ner til Linde-trucken, så den eksem-
pelvis kan håndtere maskindele hen 

over et eksisterende procesanlæg 
med minimal forstyrrelse af produk-
tionen. Denne NCN E20 med kranarm 
har boost-funktion i ni sekunder 
med 30% øget trækkraft, TC 2000 
vejesystem, ekstra monterede 
trækkroge, surringsbeslag til lastbil-
transport og afsmitningsfrie dæk til 
kørsel i følsomme arbejdsmiljøer. 

NCN N20 med vakuumløft

NCN D08 stabler med aggregat

NCN E20 med kranarm

N.C. Nielsen A/S
Nørregade 66

7860 Balling
t: 99 83 83 83

e: info@nc-nielsen.dk
w: nc-nielsen.dk

ncnielsen


