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Forår med farverige forandringer  
Velkommen til forårsudgaven af N.C. Nielsen 
Magasinet. 

Vi er klar til at præsentere dig for cases og 
spændende nyheder fra logistikkens farverige 
verden – uanset om det gælder Linde produkt-
nyheder i rødt, leverede Linde maskiner i sik-
kerhedsgult eller de mange grønne og bære-
dygtige logistikløsninger.

Grøn omstilling er i fokus hos størsteparten af 
vores kunder – og de grønne argumenter væg-
ter højt, når vores kunder vælger en logistik-
løsning. Den grønne teknologi bliver løbende 

forbedret og udover et mindre klimaaftryk
leverer den også gode argumenter omkring 
økonomi, effektivitet og støjsvagt arbejds-
miljø.

Graden af sikkerhed er også et fokuspunkt 
hos mange af vores kunder, der ikke kun vil 
nøjes med de lovbestemte løsninger. Heldigvis 
tilbyder N.C. Nielsen en meget bred vifte af 
teknologisk avancerede sikkerhedsløsninger til 
vores verdenskendte maskinmærker. Det kan 
du læse mere om inde i magasinet. 
Foråret er kommet og hos N.C. Nielsen er vi 
glade for at kunne byde ind med logistikløs-

ninger, der kan imødekomme alle tænkelige 
ønsker, krav og forventninger. Vi siger aldrig 
nej til en god teknologisk udfordring og ved 
at de bedste løsninger altid findes i et tæt, 
respektfuldt og givende samarbejde.

Rigtig god læselyst.
Max H. Nielsen, adm. direktør, N.C. Nielsen A/S
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N.C. Nielsen skruer op for AGV-indsatsen

AGV-afdeling:

Vil du vide mere? 
Kontakt Account Manager Morten Bach 

fra N.C. Nielsen på +45 27 87 04 72
 eller moba@nc-nielsen.dk

Gennem årene har N.C. Nielsen implementeret over 
50 AGV-løsninger i danske virksomheder og har der-
med værdifulde erfaringer med AGV-teknologien i 
praksis. De nye AGV-projekter står billedligt talt på 
skuldrene af tidligere gennemførte AGV-projekter, 
så den opsamlede erfaring bringes videre til næste 
udviklingsniveau og finder vej til nye innovative AGV-
løsninger.

Avanceret AGV-teknologi
Samtidig udvikler AGV-teknologien sig med storm-
skridt. I dag kan en AGV-maskine køre mange forskel-
lige ruter, håndtere flere opgaver, udvise større præ-
cision, levere detaljerede køredata og nemt program-
meres om til nye transportopgaver. Den hastige 
teknologiudvikling gør det muligt at møde kundernes 
ønsker om høj performance på AGV-maskinerne 
og fleksibelt kunne tilpasse dem til virksomhedens 
aktuelle behov.

– Vi kan skabe en fuldstændig kundetilpasset AGV-
løsning med rige muligheder for den enkelte kunde. 
Det er meget givende at gå ind i et fælles udviklings-

projekt på denne vis og faktisk vide, at det meste 
kan lade sig gøre. Vi gør rigtigt meget ud af den 
indledende rådgivning, hvor vi sammen med kunden 
skaber de rette forretningsmæssige rammer omkring 
projektet, udtaler Account Manager Morten Bach fra 
N.C. Nielsen.

Forandring fryder
Ethvert udviklingsprojekt er også et forandrings-
projekt, hvor kunden har et ønske om at nå et frem-
tidigt mål med en AGV-løsning. Det vil som oftest 
være at effektivisere den interne transport, fjerne 
rutinemæssige logistikopgaver, skabe større sikker-
hed på kørearealerne og ikke mindst frigøre medar-
bejderressourcer til andre opgaver i virksomheden.

– Vi tager altid udgangspunkt i en business case, 
hvor vi sandsynliggør de forretningsmæssige 
gevinster ved at investere i en AGV-løsning.  
Casen er styringsværktøjet i projektet, hvor AGV-
teknologien så understøtter nogle givne strategiske, 
taktiske eller operationelle mål. Det er virkelig vig-
tigt, at AGV-løsningen kommer til at vise en værdi-
tilvækst i virksomheden, pointerer Account Manager  
Morten Bach fra N.C. Nielsen.

I takt med de mange AGV-løsninger i markedet får 
N.C. Nielsen indsigt i meget forskellige brancher 
og i de mange forskelligartede behov i danske 
virksomheder – og det gælder naturligvis også 
en række igangværende projekter inden for vind-
mølleindustrien, medicinalindustrien, stål-
virksomheder og flere offentlige organisationer, 
hvor eksempelvis også sygehuse har udvist inte-
resse for AGV-løsninger.

Løbende læreproces
De implementerede AGV-løsninger bliver naturligvis 
vedligeholdt, serviceret og opdateret, hvis der kom-
mer ny software, nye muligheder for fjernservice 
fra back office eller nye sikkerhedsfeatures til Linde 
grundmodellen eller det integrerede navigations- og 
sikkerhedsudstyr på AGV-løsningen.

– En AGV-løsning har principielt ingen udløbsdato. 
Den er dybest set en agil udviklingsproces, hvor man 
løbende tilpasser sig de skiftende arbejdsvilkår og 
nye muligheder i virksomheden. En AGV-løsning pas-
ser perfekt ind i et foranderligt arbejdsmiljø, hvor den 
løbende kan omstilles til nye opgaver og situationer, 
hvor AGV-løsningen giver mest værdi til virksomhe-
den, udtaler Account Manager Morten Bach fra N.C. 
Nielsen.

Selvkørende AGV-maskiner har 
længe været et indsatsområde for 
N.C. Nielsen og nu er indsatsen 
yderligere intensiveret. Med otte 
AGV-specialister er N.C. Nielsen 
klædt på til at imødekomme den 
stigende efterspørgsel på AGV-
løsninger hos vidt forskellige kunder 
i vidt forskellige brancher og 
sammen med dem udvikle skarpe 
AGV-løsninger. 



 TEMA   Grøn omstilling, grønne løsninger

Grønt er godt for logistikken
Hos N.C. Nielsen fylder den grønne omstilling mere og mere i vores samarbejde med kunderne. Stort set alle 
kunder har en grøn dagsorden og erkender at den interne logistik sætter et klimaaftryk på linje med andre af 
virksomhedens aktiviteter. Vi tapper ind i tidsånden og hjælper i stigende omfang med teknisk produktudvikling, 
nye ideer og innovative løsninger, der bringer vores kunder i en mere grøn retning. Grøn omstilling har rigtig 
mange udtryksformer. På de følgende sider kan du læse om, hvordan henholdsvis LEMAN og Danish Stevedore 
optimerer energiforbruget i denne grønne sags tjeneste.  

LEMAN-terminalen i Taulov er nu udstyret med et
avanceret ladesystem fra N.C. Nielsen, hvor 13 lade-
stationer kommunikerer indbyrdes omkring den ide-
elle opladning og løbende forsyner den flådeansvar-
lige med værdifulde oplysninger om ladesituationen.  
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Grønt er godt for logistikken
N.C. Nielsen er leverandør af logistikmaskiner til 
LEMAN, og nu har transportvirksomhedens afdeling 
i Taulov modtaget 11 fabriksnye Linde-maskiner med 
Lithium-ION batterier. Ankomsten af de nye maskiner 
indvarsler en ny tid hos LEMAN, hvor terminalerne 
fremover skal operere med intelligente ladesystemer 
med fokus på grøn energi.

Hos LEMAN er den grønne omstilling et strategisk 
valg, hvor den globale logistikvirksomhed har igang-
sat mange initiativer, der understøtter miljømæssig 
bæredygtighed. Derfor er terminalen i Taulov udstyret 
med energivenlig LED-belysning, en kommende 
lagerudvidelse er planlagt med solceller på taget og 
gradvist skal den samlede LEMAN-flåde med omkring 
50 Linde-maskiner udskiftes med Lithium-ION drevne 
modeller.

– Vi opfatter Linde med Lithium-ION batterier og lade-
systemet som et vigtigt led i vores grønne omstilling. 
Det nye set-up bidrager til at mindske CO2-udlednin-
gen, gør det muligt at udnytte kapaciteten og giver 
en langt mere fleksibel hverdag, hvor vi både sparer 
mandetimer og besvær med opladningen, fortæller 
Cross Dock Manager Johnny Bergmann fra LEMAN.

Det nye ladesystem hos LEMAN er resultatet af et 
større pilotprojekt. En intern arbejdsgruppe hos 
LEMAN, eksterne elektrikere og eksperter fra N.C. 
Nielsen har sammen udviklet et avanceret ladesy-
stem, der kobler 11 stk. 200 ampere ladestationer og 
to stk. 330 ampere ladestationer (boostere) i et fæl-
les ladesystem til overvågning og monitorering med 
detaljerede oplysninger på skærme.

Strømlinet opladning
Med ladesystemet har LEMAN strømlinet opladningen 
af de nye Lithium-ION batterier. De mange ladere på 
terminalen kommunikerer i et sammenhængende sy-
stem, hvor opladningen hele tiden er koordineret, så 
strømmen eksempelvis fordeles til de maskiner, der 
har størst behov – hvilket er afgørende for den sam-
lede produktivitet ved de ugentlige spidsbelastninger.

– Vi har fået overblik over opladningen af flåden tak-
ket være et supergodt projektforløb med N.C. Nielsen. 
Vi kan følge nøje med i ladesituationen og trække 
værdifulde informationer ud af systemet. Tilmed har 
vores medarbejdere ændret adfærd og sætter maski-
nerne til opladning i enhver tænkelig pause, fortæller 
Cross Dock Manager Johnny Bergmann fra LEMAN.

Hos LEMAN er planen klar: Alle terminaler skal med 
tiden have installeret intelligente ladesystemer på 
baggrund af erfaringerne fra Taulov-projektet. Det er 
nødvendigt for at have den påkrævede fleksibilitet og 
kunne omstille sig til det skiftende kørselsbehov på 
de travle LEMAN-terminaler.

LEMAN får intelligente Lithium-ION ladere

– Vi udvikler individuelt tilpassede ladesystemer, der 
tager højde for infrastruktur og fysiske omgivelser. 
Vi etablerer et givet antal ladestationer i virksom-
heden og sammenkobler dem med et intelligent 
overvågningssystem, så maskinflåden hele tiden er 
operationel og velkørende. Det giver maksimal oppe-
tid, CO2-besparelser og masser af fleksibilitet, udtaler 
teknisk direktør Per T. Nielsen fra N.C. Nielsen.

LEMAN

• Grundlagt i 1900
• 29 kontorer i otte lande          
• Partnere i over 100 lande
• 750 medarbejdere
• 85.000 m2 terminalareal
• 200 egne import- og eksportruter

Cross Dock Manager Johnny Bergmann fra LEMAN glæder 
sig over nye Linde-lagermaskiner med Lithium-ION batte-
rier og et tilhørende ladesystem, som løbende sørger for 

en velfungerende flåde med opladede batterier.



 TEMA   Grøn omstilling, grønne løsninger

Grønne initiativer 
hos Aalborg Portland 

N.C. Nielsen har udviklet to specialkonstruerede 
Linde E50 til Danish Stevedore. De to bomstærke 
el-truck er nu i drift hos Aalborg Portland, hvor 
Danish Stevedore står for den interne transport, og 
døgnet rundt sikrer Linde-truckene friske forsynin-
ger af alternativt brændsel. På denne vis bidrager 
el-truckene til den grønne omstilling hos Aalborg 
Portland, som gradvist ønsker at overgå til en mere 
bæredygtig cementproduktion.

Aalborg Portland er en af de sidste store indu- 
stri-virksomheder i Danmark og landets eneste  
cementfabrik. Hvert år fremstilles over to millioner 
tons cement i den fineste kvalitet, og i den nærlig-
gende kridtgrav opgraves tonsvis af kridt i timen, 
som fragtes på kilometerlange transportbånd ind 
til fabrikken og forarbejdes videre i gigantiske ovne 
og teknologisk avancerede produktionsanlæg. 

Det kræver enorme energimængder at flytte rundt 
på bjerge af kridt og sand, holde ovnene opvar-
mede og møllerne kørende i døgndrift. Aalborg 
Portland er en af landets største el-forbrugere, 
og cementfabrikken bruger lige så meget strøm i 
timen, som ti husstande bruger på et år. Med et så 
stort forbrug anvendes mange kræfter på at opti-
mere energiforbruget på fabrikken, herunder også 
arten af brændsler.

– Aalborg Portland er ved at erstatte fossile 
brændsler med affald og biomasse til opvarmning 
af ovnene. I forhold til den grønne omstilling giver 
det god mening at udskifte kul med mere bære-
dygtige brændsler, og vi hjælper derfor med at 

føre cementfabrikkens grønne planer ud i virkelig-
heden. Det er en meget spændende omstillings-
proces, udtaler formand Søren Larsen fra Danish 
Stevedore.

Danish Stevedore har etableret sig med deres egen 
base på Aalborg Portlands fabriksområde og om-
kring 30 medarbejdere fra Danish Stevedore sørger 
på forskellig vis for at holde den interne logistik 
kørende. Både eksterne vognmænd og egne last-
biler kører hver dag ind på fabrikkens område med 
vognlæs af alternativt brændsel, som placeres på 
en udendørs lagerplads eller køres helt op til den 
enorme produktionshal. 

Linde E50 i døgndrift
De to Linde E50 el-truck med klemmeaggregat eller 
kæmpeskovl er konstant i sving med en veldefine-
ret opgave; nemlig at forsyne det store anlæg med 
brændsler som flis, genbrugspapir, plast og gum-
mimaterialer i et nøje blandingsforhold. De robuste 
Linde E50-maskiner kører både inde og skovler 
brændsel til anlægget og henter sammenpressede 
brændselsballer fra den nærliggende lagerplads.

Begge Linde E50 el-truck er udviklet med hver deres overtrykskabine, 
så maskinføreren er godt beskyttet mod træstøv og andre partikler inde i kabinen.
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Grønne initiativer 
hos Aalborg Portland 

Danish Stevedore

• Danish Stevedore er en del af SDK Shipping 
A/S

• Bred vifte af løsninger til godshåndtering, 
losning, vejtransport og søtransport

• Stor egen maskinpark og personale
• Fast samarbejde med en række shipping-

selskaber            

Formand Søren Larsen, Danish Stevedore.

De to Linde E50 el-truck kører på kraftfulde og 
langtidsholdbare Lithium-ION batterier for også på 
denne vis at flytte det grønne regnskab i en positiv 
retning:

– Vi har valgt Linde-truck med Lithium-ION bat-
terier, da maskinerne skal have maksimal oppetid. 
Vi har en ladestation tæt på indgangen til produk-
tionshallen og vores truckførere kan på kun 20 
minutter oplade fra 10% til 80% i batterikapacitet. 
Linde E50-truckene er virkelig gode til at holde på 
strømmen og det er naturligvis afgørende for en 
eldrevet gaffeltruck, udtaler formand Søren Larsen.

Linde med trykkabine
Miljøet i og omkring produktionshallen er i høj 
grad støvet, beskidt og udfordrende at køre i under 
alle vejrforhold. Derfor er begge Linde E50 el-truck 
udviklet med hver deres overtrykskabine, så ma-
skinføreren er godt beskyttet mod støv og partikler 
inde i kabinen. Samtidig er begge truck udviklet 
med et særligt kølesystem til det elektriske sy-
stem, så støv ikke kan trænge ind og luftindtaget 
får ren luft. 

– N.C. Nielsen har hjulpet os med at løse vores udfor-
dringer. Det har været en meget lærerig, spændende 
og teknisk krævende proces. Vi har haft stor glæde af 
N.C. Nielsens servicemontør, som har deltaget aktivt i 
udviklingsarbejdet og som nu yder rigtig god service. 
Vi kan kontakte ham direkte og skal ikke først forbi 
hovedkontoret, udtaler formand Søren Larsen.
Det grønne udviklingsarbejde understøtter Danish
Stevedores rolle som servicevirksomhed for Aalborg
Portland. De specialudviklede Linde E50 el-truck med 
skovl, klemmeaggregat, Lithium-ION batterier og 
ekstraudstyr som Linde Warning Lines og Linde Blue-
Spot er det synlige bevis på en bæredygtig udvikling 
hos Aalborg Portland, som vil blive intensiveret i 
fremtiden.

– Vi glæder os over at have bidraget til den grønne 
omstilling hos en markant industrivirksomhed, som
har søsat mange initiativer for at nedbringe energi-
forbruget og CO2-udledningen. Vi ser mange perspek-
tiver i den grønne teknologi og er opsatte på at 
komme med endnu flere logistikløsninger til dette 
gode formål hos vores kunder, udtaler distriktschef 
Bo Lindegaard fra N.C. Nielsen.

Skovlen på denne Linde E50 el-truck rummer op til fem kubikmeter alternativt brændsel.



N.C. Nielsen har leveret 58 Linde-
maskiner til Hilding Anders Danmark, 
der er landets største leverandør af 
senge og madrasser. På fabrikken i 
nordvestjyske Hurup er Linde-flåden 
i fuld sving med at optimere logistik-
ken på de interne linjer – og fra tidlig 
morgen til sen aften er maskinerne 
det uundværlige redskab til at holde 
den samlede produktion i gang.

Linde-logistik 
sikrer nattesøvnen 

Det er mildt sagt pladskrævende at fremstille tusind-
vis af senge og madrasser hver dag. Fabrikken i 
Hurup tæller derfor 48.200 kvadratmeter under 
tag. De højloftede lokaler giver god plads til pro-
duktionsflowet fra råvarelager, over højteknologisk 
robotproduktion og mellemlager til det gigantiske 
færdigvarelager, hvorfra de godt emballerede 
produkter sendes med fragtmænd ud til kunder i 
hele Danmark.

Hilding Anders Danmark er langt fra kommet so-
vende til sin succes. Den svenske koncern har i 
mange år ekspanderet målrettet, investeret stort i 
moderne teknologi og som et led i fremdriften op-
købt fabrikken i Hurup, hvor der også tidligere har 
været fremstillet madrasser og senge under navnet 
HUMA. I dag er paletten udvidet kraftligt og Hilding 
Anders Danmark står bag en række velkendte 
brands på markedet.

Ændret transportbehov
Ankomsten af de fabriksnye Linde-maskiner har 

Virksomhedsportræt: Hilding Anders Danmark

markeret et kursskifte hos Hilding Anders Danmark. 
Langt størsteparten af de gamle logistikmaskiner var 
nedslidte, kontrakterne ved at udløbe og omkost-
ningerne til vedligeholdelse øget. Tilmed var der for 
mange manuelle palleløftere, der med fordel kunne 
erstattes med Linde-maskiner for at lette medarbej-
dernes arbejdsbyrde.

Behovet for nye og mere effektive logistikmaskiner 
hos Hilding Anders Danmark var påtrængende – 
også i forhold til at kunne integrere nye sikkerheds-
features i maskinparken:
– Vi har skarpt fokus på sikkerhed og øger løbende 
sikkerhedsniveauet, hvor det er muligt. Sikkerhed 
stod højt på ønskelisten, da vi begyndte at sondere 
markedet for nye logistikmaskiner. Det stod hurtigt 

klart, at Linde kunne tilbyde meget høj sikkerhed 
i alle maskintyper og med ekstraudstyr som røde 
Linde Warning Lines og Linde BlueSpot sikkerheds-
lys, udtaler PT Manager Henrik Wohlfahrt fra Hilding 
Anders Danmark.

Konkurrencedygtigt tilbud
N.C. Nielsen har været fast samarbejdspartner på 
Hurup-fabrikken i mange år. Det var derfor naturligt 
at invitere N.C. Nielsen inden for til et udbud med 
nogle få andre leverandører. Der blev indhentet 
flere tilbud, defineret specifikke krav til maskiner-
nes performance, kapacitet og sikkerhedsudstyr og 
så blev der skelet til den eksisterende samarbejds-
relation, hvor N.C. Nielsens servicekvalitet især 
vægtede højt.
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Linde-logistik 
sikrer nattesøvnen 

– Vi valgte at fortsætte det gode samarbejde med 
N.C. Nielsen. Deres tilbud var konkurrencedyg-
tigt i forhold til pris, materiel, kendskab til vores 
transportbehov og ønsker fra medarbejderne, der 
pegede på N.C. Nielsen. Jeg vil gerne fremhæve 
den udstrakte service fra N.C. Nielsens side og det 
gode og langvarige samarbejde med deres service-
montører, udtaler PT Manager Henrik Wohlfahrt fra 
Hilding Anders Danmark.

I løbet af efteråret 2021 fik Hilding Anders Danmark 
leveret 58 Linde-modeller, der gradvist er blevet 
indfaset i virksomheden. En række forskellige elek-
triske Linde palleløftere, stablere, truck og reach-
truck med supersofthjul og med ekstraudstyr som 
Linde Warning Lines og Linde BlueSpot bidrager nu 

til at holde den interne logistik oppe på mærkerne. 

– Vi har fået de nyeste maskiner fra Lindes flådepro-
gram og fået opgraderet den interne logistik. Linde-
modellerne er kommet med en øget komfort til 
vores medarbejdere, mere sikkerhed, flere fleksible 
indstillingsmuligheder og mulighed for flåde-styring. 
Vi har til fulde fået dækket vores transport-
behov, og jeg forventer at N.C. Nielsen også frem-
adrettet finder gode løsninger på kommende ud-
fordringer, udtaler PT Manager Henrik Wohlfahrt fra 
Hilding Anders Danmark.

Samlefabrikken i Hurup har således modtaget en 
samlet Linde-maskinflåde, der binder den interne 
logistik tættere sammen og rummer mulighed for 

videre udvikling, hvis transportbehovet ændres 
på den travle fabrik. Nøgleordet i samarbejdet er 
netop fleksibilitet, hvor man løbende kan skrue op 
eller ned for maskinvarianter, ekstraudstyr eller nye 
teknologiske muligheder. 

– Det glæder os meget at kunne fortsætte samarbej-
det med Hilding Anders Danmark. De opererer på et 
stærkt konkurrencepræget marked, hvor det løben-
de gælder om at forbedre alle led i den samlede 
proces fra råvare til slutkunde. I den sammenhæng 
spiller Linde-maskinerne en vigtig rolle, da de bidra-
ger til at effektivisere og optimere den interne frem-
stillingsproces. Vi ser frem til at udvikle samarbejdet 
med nye fleksible logistikløsninger, udtaler distrikts-
chef Simon Dige Søndergaard fra N.C. Nielsen.

PT Manager Henrik Wohlfahrt fra Hilding Anders Danmark.

De mange Linde L14 elstablere med ekstra lange
gafler sørger blandt andet for forsyningen af 

råmaterialer til produktionsanlægget, når trærammer 
skal sættes på mellemlager eller når færdigvarer 

skal fragtes til ekspeditionsområdet.

Hilding Anders Danmark
• Danmarks største leverandør af madrasser 

og senge
• 150 medarbejdere i Hurup (fabrik) og  

Horsens (hovedsæde) 
• Årlig omsætning på over 440 millioner kr. 
• Hvert år fremstilles 236.000 boxmadrasser, 

200.000 springmadrasser og 32.000 elevati-
onssenge

• Producerer kendte brands som Dunlopillo, 
Dreamzone, LAMA, ZensiZone, OPUS, Rest-
zone, HUMA og Nocturne

• Leverandør til kæder som JYSK, ILVA, Møb-
lér, HjemmeHos, SengeSpecialisten, Salling 
Group og en række selvstændige forhand-
lere

• Fra et søsterselskab i Norge sælges JENSEN 
senge, og fra Sverige sælges Carpe Diem 
Beds



Hos N.C. Nielsen oplever vi en 
stærkt stigende efterspørgsel på 
maskinløsninger til de helt tunge 
løft. Gennem de senere år har vi 
udviklet, produceret og solgt mere 
end 65 Heavy handling reachstack-
ere med løftekapaciteter fra 85-180 
tons. Alt tyder på, at efterspørgslen 
på de kraftige løftemaskiner vil fort-
sætte for uformindsket styrke.

– Vi forventer at efterspørgslen stiger i takt med 
at godset bliver tungere og tungere. Samtidig er 
der kommet et øget fokus på grøn energi og grøn 
teknologi med eksempelvis større og større vind-
møller. Det har skabt et stigende behov for intern 

Stigende efterspørgsel på 
Heavy handling reachstackere 

NCN Heavy Handling - Powered by KONECRANES

transport af tungt gods, udtaler salgschef Jørgen 
Peter Lund fra N.C. Nielsen.

Heavy handling-maskinerne bliver efterspurgt ver-
den over. N.C. Nielsen har leveret maskinløsninger 
til kunder i Kina, Vietnam, USA og mange europæi-
ske lande. Maskinerne bliver udviklet specifikt til at 
kunne håndtere sværgods internt i virksomhederne, 
hvilket fx er transport af vindmølletårne, naceller, 
betonkonstruktioner, tonstunge maskindele eller 
lignende.

Kundekravene stiger 
Vores kunder ønsker høj driftssikkerhed, kort 
tilbagebetalingstid og lave omkostninger til vedli-
geholdelse. De ønsker energirigtig teknologi, aktiv 
sikkerhed og effektiv service døgnet rundt. Maskin-
føreren skal tilgodeses med et godt udsyn, et lavt 
støjniveau, ekstraudstyr og ergonomiske deltaljer, 
der letter arbejdet.
– Fleksibilitet er blevet et nøgleord hos vores kunder. 
Heavy handling-maskinerne skal kunne udføre flere 

og flere forskelligartede opgaver. Derfor leverer vi 
et stigende antal maskiner med ekstraudstyr som 
kroge, container åg, teleskopgafler og jib, der gør 
dem klar til at håndtere mange forskellige løfteop-
gaver, udtaler salgschef Jørgen Peter Lund fra N.C. 
Nielsen.

Alle kompetencer i huset
For at imødekomme den globale efterspørgsel har 
N.C. Nielsen oprustet på Heavy handling-området. 
Som full-line leverandør har vi skabt en specialaf-
deling med alle kompetencer inden for rådgivning, 
projektledelse, maskinkonstruktion. En produktions-
bygning i Balling på 4.000 kvadratmeter rummer 
alle tekniske faciliteter til at bygge maskiner med en 
løftekapacitet på op til 180 ton.
– Der foregår et spændende udviklingsarbejde hver 
eneste gang, da alle Heavy handling-løsninger bliver 
skabt i et tæt samarbejde med kunden. Vi inviterer 
kunden med i processen og i vores avancerede 
produktionsafdeling får de et levende indblik i det 
innovative udviklingsarbejde, udtaler salgschef 
Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.

HEAVY
HANDLINGncn

Vil du vide mere? 
Kontakt salgschef for heavy handling teamet 

Jørgen Peter Lund på +45 30 38 41 51 
eller jpl@nc-nielsen.dk 



Stigende efterspørgsel på 
Heavy handling reachstackere 

Fremtidssikret 
og fuldt elektrisk

I 2015 lancerede Terberg sin første elektrisk YT 
model. Nu er de første maskiner af den seneste 
generation taget i drift og ifølge Lars Søgaard fra 
N.C. Nielsens Heavy handling-afdeling er der et 
MEGET stort ønske om grønne løsninger inden for 
tung godstransport: 

Vi oplever en stærkt stigende efterspørgsel fra 
markedet og transportbranchens kunder. De 
eldrevne Terberg terminaltraktorer lever på bed-
ste vis op til ønskerne og leverer overbevisende 
argumenter, når det gælder driftsomkostninger, 
bæredygtighed, performance, sikkerhed, fører-
komfort og nem vedligeholdelse. 

Terberg YT203-EV: 

Vil du vide mere? 
Kontakt Lars Søgaard fra N.C. Nielsen 

på +45 25 16 50 55 eller laso@nc-nielsen.dk 
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Terberg YT203-EV kort fortalt:
· 100% elektrisk
 Udviklet fra bunden til 100% elektrisk drift.
 Ingen udledning af CO2 eller NOX. Regenereren-
de bremser. Højtydende og driftssikre batterier.

 
· Førerkomfort i top
 Unik affjedring. Øget udsyn. Robuste spejlarme. 
Støjsvag. Masser af aflæggerplads. Ergonomisk 
udformet betjeningspanel. Justérbart førersæde. 
Varmeapparat med air condition og klimakon-
trol.

· Kan bygges til forskellige behov
 Terberg er en multifunktionel platform. Løs-
ningen tilpasses individuelt ud fra dine ønsker 
til drivlinje, førerkomfort, sikkerhed, vedlige-
holdelse og ekstraudstyr. 

· Yder som en dieselversion
 Den højeffektive EV-teknologi giver samme 
ydelse som en dieseldreven udgave. Den in-
novative batteriteknologi gør det også muligt 
at køre indendørs og under meget varme eller 
kolde klimatiske forhold.

· Nem at vedligeholde
 Terberg YT er designet til nem vedligeholdelse 
med let adgang til komponenter. Skærme, ko-
fangere og vinduer kan let udskiftes. Alt sam-
men mindsker tid og omkostninger ved vedlige-
holdelse og reparationer, hvilket bidrager til den 
bedst mulige oppetid.



 PRODUKTNYHED  hos N.C. Nielsen

Med Linde 1204 produktserien kan N.C. Nielsen nu præsentere endnu en truckmodel, der er udviklet 
på den nye 12XX-platform. Modellerne i serien hedder Linde H35-H50 og har løftekapaciteter i interval-
let 3,5- 5,0 tons. De erstatter produktserien 394, som er en de mest succesfulde truckmodeller på det 
europæiske marked til dato.

Linde 1204 
– den nye frontløber i sin klasse

Linde 1204 er den fjerde i rækken af 12XX-modeller og med en større 
kapacitet sætter den nye standarder i sin klasse. Med det nye truckkon-
cept har Linde løftet det teknologiske niveau hvad angår ydeevne, er-
gonomi, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tilslutningsmuligheder.

–  Med Linde 1204 leverer Linde en meget stærk truckløsning, når 
det gælder udendørskørsel og kombineret kørsel mellem udendørs 
og indendørs. Det er et stærkt kort på hånden, hvis man ønsker en  
robust, pålidelig og komfortabel all round-gaffeltruck til netop denne 
type kørsel. Jeg glæder mig rigtigt meget til at præsentere truckmodel-
len for vores danske kunder, udtaler Country Manager Lars Westmark 
fra N.C. Nielsen.

Stærkt positioneret
Linde 1204 er udviklet til at positionere sig stærkt i sin klasse. De 
økonomiske argumenter vejer tungt, især når man ser på truckens 
samlede livscyklus. Serviceomkostningerne er væsentligt lavere end 
den forrige generation. Trucken er særligt robust, kræver lav vedli-
geholdelse og har derfor brug for færre reparationer. Summen af de 
mange arbejdsoperationer i løbet af dagen giver alt i alt en langt større 
effektivitet.

Enestående ergonomi
Linde 1204 er designet med en enestående ergonomi. Det er legende 
let at komme ind og ud af førerkabinen med et bredt trinbræt, et hånd-
tag på masten og et stort indgangsparti. Rat, armlæn og kontrolpanel 
er ergonomisk udformet og utallige justeringsmuligheder af førersædet 
gør det muligt at finde en afslappet og ergonomisk korrekt arbejdsstil-
ling inde i førerkabinen.

Synlig overalt
Førerpladsens udsyn er i særklasse og giveren føreren de bedste ar-
bejdsbetingelser og den størst mulige sikkerhed. Med et perfekt udsyn 
bevarer føreren overblikket i alle retninger – uanset om det er gen-
nem forruden, sidedørene eller panoramataget med panserglas. Med 

valgfrie muligheder som fx Linde LED-Stripes, Linde VertiLights, Linde 
TruckSpot og Linde LED-arbejdslys er sikkerheden også synlig ude fra. 

Unik køreoplevelse
Som i alle Linde-modeller er truckførerens behov i centrum. Frihøjden 
i kabinen, det optimerede udsyn, Lindes 2-pedal-system og Linde Load 
Control gør trucken nem, præcis og intuitiv at bruge. 

Gennemprøvede funktioner reducerer virkningen af stød og vibratio-
ner på føreren. Derudover er funktionaliteten, følelsen og designet af 
betjeningselementerne og interiøret helt på linje med standarderne i 
bilindustrien. 

Sikkerheden selv
Den passive sikkerhed understøttes blandt andet af det optimerede 
udsyn for føreren og en række aktive hjælpesystemer løfter sikkerhe-
den yderligere. Derudover fås en bred vifte af ekstraudstyr, som gør 
Linde 1204 modellerne til de nok sikreste truck i deres klasse.

Designet til service
Linde 1204 er udviklet med lave vedligeholdelsesomkostninger for 
øje. Det robuste design gør den mindre tilbøjelig til at skulle repareres. 
Mange væsentlige dele af trucken fungerer uden at kræve vedligehol-
delse, bevægelige komponenter er designet til at producere minimalt 
slid og adgangen til vitale dele er nem, hvis noget skal udskiftes. Opti-
merede serviceprocesser baseret på trådløs transmission og analyse af 
køretøjsdata hjælper også med at undgå unødvendig nedetid. 

Digitalt forbundet
Den nye truck er udviklet til vores digitale tidsalder og har indbygget 
netværk som standard. Talrige sensorer samt software- og hardware-
komponenter registrerer og indsamler data under drift, som herefter 
overføres trådløst til behandling og analyse. Via Linde Connect leverer 
trucken data til flådestyring og fjerndiagnostik samtidig med at udvalg-
te nøgletal og informationer er tilgængelige for truckføreren.
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Linde 1204 
– den nye frontløber i sin klasse

Vil du vide mere? 
Kontakt Country Manager Lars Westmark

på +45 99 83 83 83 eller law@nc-nielsen.dk 

Læs mere på www.nc-nielsen.dk/linde-12xx



Hos Midsona Danmark handler 
samarbejde grundlæggende om tillid 
til hinanden – også når det gælder 
intern transport. Med afsæt i denne 
devise er N.C. Nielsen nu valgt som 
betroet samarbejdspartner hos 
Midsona Danmark, der gennem en 
årrække skal have udvidet truck-
flåden til omkring 100 kørende Linde-
enheder på lokationer i Tilst, Onsild 
og Mariager.

Tillid er nøglen 
til samarbejde 

Virksomhedsportræt: Midsona Danmark

Midsona er en stærkt vækstorienteret virksomhed, 
der udvikler, fremstiller og leverer over 40 forskellige 
brands inden for den brede kategori ”sund levevis”. 
Kendte brands som eksempelvis Urtekram, Earth 
Control, Biotta og Friggs findes overalt i større super-
markeder, på apoteker, i helsekostbutikker og i online 
butikker. Det store antal produkter og salgskanaler 
kræver en særdeles velfungerende logistik.

I 2015 overtog Midsona-koncernen Urtekram i Mari-
ager (der har lager i Onsild) og i 2020 købte Midsona 
den tidligere konkurrent System Frugt i Tilst ved 
Aarhus. De to strategiske opkøb skabte et behov for 
at strømline, samle og effektivisere den interne trans-
port med udgangspunkt i én hovedleverandør og i ét 
bærende truckmærke.

– Vi havde et ønske om at udlicitere den interne 
transport, så vores teknikere ikke skulle bruge kræf-
ter på at få vedligeholdt en blandet maskinflåde. 
Vi ville rydde op i denne del af vores forretning og 
koncentrere indsatsen om andre projekter. Vi havde 
i forvejen nogle Linde-modeller kørende, hvorfor 
det var naturligt at invitere N.C. Nielsen til at byde 
på opgaven, udtaler teknisk chef Tavs Overgaard fra 
Midsona Danmark.

Samarbejdet med N.C. Nielsen udspringer af tidligere 
erfaringer med Linde-mærket og det forhold at 
N.C. Nielsen præsenterede en leasingløsning, der 
matchede andre maskinmærker i både pris, kvalitet 
og service. Så netop nu er N.C. Nielsen ved at indfase 
en lang række Linde-modeller, mens andre står i 

pipelinen og bliver leveret, når eksisterende leasing-
kontrakter udløber.

Nye behov, nye løsninger
For Midsona Danmark var det helt afgørende at få 
sig en totalleverandør, som har fingeren på pulsen 
og som proaktivt kan komme med anbefalinger til 
nye logistikløsninger. Behovet hos Midsona Danmark 
skifter hele tiden, så det vigtigt at være på forkant 
med en leverandør (læs: N.C. Nielsen), der forholdsvis 
hurtigt kan levere nye Linde-maskiner til truckflåden.

– Jeg har fuld tillid til N.C. Nielsen som samarbejds-
partner. De kan trække på Lindes omfattende pro-
duktprogram og sammensætte præcis den løsning, 
som jeg har brug for. Jeg behøver ikke at gå i detaljer 
med mine behov, for N.C. Nielsen har et meget klart 
billede af, hvad jeg skal bruge i vores forskellige 
afdelinger, udtaler teknisk chef Tavs Overgaard fra 
Midsona Danmark. 

Midsona Danmark er en alsidig virksomhed, der 
fremstiller og distribuerer en meget stor mængde 
fødevarer med flere tusinde varenumre. De har eget 
risteri, produktionslinjer med posemaskiner, trans-
portbånd med robotter, emballagelager, mellemlager 
og et stort plukkelager, hvor flittige medarbejdere 
ekspederer ordrer til detailhandlen i højt tempo.

På denne vis fungerer Linde-flåden som en ægte 
allround truckflåde, der ud fra forholdsvis få grund-
modeller skal dække hele transportbehovet. Med-
arbejderne skal have de nødvendige palleløftere,  

Teknisk chef Tavs Overgaard fra Midsona Danmark har 
valgt N.C. Nielsen som betroet samarbejdspartner og 
udliciteret hele den interne transport til Balling-
virksomheden, der nu er ved at implementere den 
større Linde maskinflåde.
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Tillid er nøglen 
til samarbejde 

stablere og gaffeltruck til rådighed og absolut ingen 
maskiner er i reserve! 

Stoler på Linde
Hos Midsona er tilliden til N.C. Nielsen og Linde-mær-
ket stor, da maskinerne kører med størst mulig op-
petid og kun yderst sjældne nedbrud. Den driftssikre 
truckflåde er i sving fra morgen til aften og medar-
bejderne kan stole på at truckflåden konstant er oppe 
på mærkerne. Netop den høje tekniske kvalitet og 
maskinernes stabilitet har naturligvis også været med 
i overvejelserne.

– Det er helt afgørende, at vi kan stole på teknikken. 
Linde er tysk ingeniørkunst, når det er allerbedst. 
Maskinerne er rigtigt godt skruet sammen og medar-
bejderne er ovenud tilfredse med at køre på dem i en 
travl hverdag. Det giver en god mavefornemmelse, 
at maskinparken fungerer optimalt og bidrager til at 
holde vores virksomhed konkurrencedygtig, udtaler 
teknisk chef Tavs Overgaard fra Midsona Danmark.

Tillid til servicemontører
Med en omfattende maskinflåde spiller service og 
vedligeholdelse en stor rolle hos Midsona, som 
har lagt denne del i hænderne på N.C. Nielsen. Det 
handler både om planlagt vedligeholdelse, om at 
løse tekniske udfordringer med det samme og tænke 
fremadrettet på vegne af Midsona:

– Servicemontørerne har fået frie hænder til at gøre 
det nødvendige. De har carte blanche til at bestille 
reservedele og hvad de ellers skal bruge. Samtidig er 
vi meget lydhøre, hvis de foreslår noget ekstraudstyr 
eller en ny maskine. Vi skal hele tiden have velholdte 
og velfungerende logistikmaskiner og det ansvar har 
N.C. Nielsen påtaget sig, pointerer teknisk chef Tavs 
Overgaard fra Midsona Danmark.

Samarbejdet med Midsona Danmark er samtidig et 
startskud for en spændende teknologiudvikling, hvor 
øget automatisering og digitalisering står højt på 
agendaen. Fremadrettet kommer der endnu mere 

fokus på at optimere flådestyringen, implementere 
AGV-løsninger, og indføre endnu mere bæredygtig 
batteriteknologi. 

–  Det glæder mig rigtigt meget, at Midsona Danmark 
har valgt N.C. Nielsen som samarbejdspartner. Vi har 
en positiv, åben og tillidsbaseret dialog, hvor vi begge 
er meget løsningsorienterede. Vi har opbygget en 
god relation og har udvalgt et par dedikerede service-
montører, der har fået til opgave at tage sig af den 
løbende service og vedligeholdelse. Jeg ser frem til et 
langvarigt og spændende partnerskab med Midsona 
Danmark, udtaler distriktschef Bo Lindegaard fra 
N.C. Nielsen.

Midsona Danmark

• Nordens førende udbyder af økologisk mad, 
helsekost, kosttilskud og plejeprodukter

• Søsterselskab til svenske Midsona AB, der er 
noteret på Stockholm Stock Exchange

• Midsona opererer på det nordiske marked,  
i Tyskland, Frankrig og Spanien

• Produkterne findes hos købmanden, i større  
supermarkeder, på apoteker, i helsekost- 
butikker og i online butikker

• Omkring 250 medarbejdere i Danmark
• Lokationer i Tilst ved Aarhus, Onsild og  

Mariager
• Portefølje med over 40 brands, herunder 

Urtekram, Earth Control, Biotta og Friggs 



Vil du vide mere? 
Kontakt Country Manager Lars Westmark
+45 99 83 83 83 eller law@nc-nielsen.dk 

Terberg tester selvkørende terminaltraktor
Over hele verden automatiseres 
logistikken og AGV-løsninger finder 
vej til nye brancher. Hidtil er dette 
for det meste foregået indendørs 
og på afgrænsede arealer i lukkede 
miljøer. Men nu har hollandske 
Terberg taget et stort teknologisk 
skridt fremad ved at teste en selv-
kørende terminaltraktor i et levende 
havnemiljø. 

Innovation

AGV-terminaltraktor på trapperne:

Testen af den selvkørende Terberg YT203EV termi-
naltraktor foregik på en hollandsk havneterminal 
i byen Vlissingen i januar måned. På havneter-
minalen fulgte den selvkørende maskine nogle 
forudbestemte ruter, der var lagt ind i softwaren, 
og terminaltraktoren gennemførte med succes 
en række grundlæggende manøvrer ved blandet 
kørsel og nåede dermed en vigtig projektmilepæl.

Den første live-test af terminaltraktoren er et led 
i en række test, der skal vise hvordan den selvkø-
rende teknologi fungerer i praksis. Senere skal den 
selvkørende Terberg YT203EV blandt andet testes 
på offentlig vej i et havneområde og under forskel-
lige vejrmæssige forhold.

Målet med projektet er at nå frem til en fuldt funk-
tionsdygtig og selvkørende Terberg terminaltraktor, 
der kan udføre præcis de samme transportopgaver 
som en hvilken som helst anden Terberg terminal-
traktor. Med den nye test er Terberg kommet et 
godt stykke tættere på den fagre selvkørende 

fremtid og det er ikke urealistisk at den hollandske 
virksomhed kan præsentere den første ”AGV-termi-
naltraktor” inden længe.

– Vi er mange, der venter spændt på den færdige 
udgave af den selvkørende terminaltraktor. Det er 
klart, at der ligger et meget stort udviklingsarbejde 
bag denne teknologi, hvor Terberg samarbejder 
med en række teknologipartnere. Vi glæder os 
rigtigt meget til at kunne vise vores kunder den 
selvkørende terminaltraktor inden for en overskue-
lig fremtid, udtaler salgschef Jørgen Peter Lund 
fra N.C. Nielsen.

Parallelt med den førerløse og selvkørende Terberg 
terminaltraktor har Terberg fået udviklet et såkaldt 
Remote Operation Kit til AGV-teknologien. Det 
betyder, at en medarbejder bogstaveligt talt kan 
fjernstyre terminaltraktoren fra et kontor med en 
komplet konsol med tv-skærme, rat, pedaler og 
betjeningspanel og på denne vis sidde i god, sikker 
og behagelig afstand fra kørearealerne.  

Her ses t.h. bestyrelsesformand George Terberg 
fra Royal Terberg Group sammen med Gilbert 
Gagnaire, fra EasyMile. De 2 virksomheder sam-
arbejder om udviklingen af Terbergs AGV løsning.
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Linde 1120 reachtruck rækker efter stjernerne
Man får ikke beskidte fingre, 
når man rækker ud efter stjer-
nerne. Sådan lyder et populært 
mundheld og den tankegang kan 
meget vel have ligget bag udvik-
lingsarbejdet af den nye Linde 
1120 reachtruck. 

En reachtruck til højlagre kræver noget ganske 
særligt. Den skal manøvrere i meget trange reol-
gange. Den skal kunne løfte og sænke sin last fra 
stor højde, give føreren optimalt udsyn, byde på 
masser af komfort og sikkerhed under kørslen og 
skal have indbygget gennemprøvede assist- og 
sikkerhedssystemer for at kunne opretholde en 
effektiv transport i en travl hverdag.

Vidtrækkende innovation

Linde 1120 reachtruck lever på alle måder op 
til disse krav – og lidt til. Den er således skabt 
for at tilgodese føreren. Designet af kabinen og 
masterne giver optimalt udsyn til alle verdens-
hjørner. Alle betjeningselementer er ergonomisk 
udformet, der er Linde Load Control integreret i 
armlænet og den vibrationsfri førerkabine giver 
en behagelig kørsel på selv ujævne overflader.

Linde Multi-greb
For at gøre arbejdslivet endnu lettere for føreren, 
har Linde udviklet Linde multi-grebet, så føreren 
bogstaveligt talt har alle truckens hovedfunktio-
ner samlet i sin hule hånd. Det ergonomiske greb 
gør det muligt at flytte gods sikkert, hurtigt og 
præcist i et tæt samspil mellem menneske og 
maskine og med minimal fysisk belastning.

Selv om tidligere ekstraudstyr nu er standard i 
reachtrucken er det stadigt muligt at lægge et par 

ekstra udstyrslag på. Lad os blot nævne det pans-
rede panoramaglastag, der giver både frit udsyn 
i hele højderetningen og maksimal sikkerhed for 
nedfaldende objekter eller et mastkamera, der 
gør det muligt at øge synsfeltet markant i højden 
og dermed sikre en nænsom varehåndtering.

Linde 1120 er et modulopbygget og fleksbelt kon-
cept, hvor man individuelt tilpasser reachtrucken 
til de forskellige opgaver på højlageret. Alt efter 
model kan mastehøjden nå helt op til omkring 
14 meter med en løftekapacitet på op til 2,5 tons. 
De mange modelvarianter og den brede vifte 
af ekstraudstyr giver et utal af kombinations-
muligheder, som tilgodeser selv de skrappeste 
kundekrav.

Hvorfor vælge Linde 1120 
reachtruck?

• Allround reachtruck med utallige kombina-
tionsmuligheder – til alle opgaver på høj-
lagre

• Maksimal sikkerhed og ergonomi –  
designet til førerens komfort, udsyn og 
sikkerhed

• Kraftige løfte- og køremotorer sikrer høj og 
energieffektiv produktivitet

• Linde Dynamic Mast Control (ekstraudstyr) 
sikrer hurtig og præcis lasthåndtering

• Merværdi som standard (meget tidligere 
ekstraudstyr er nu standard)

Vil du vide mere? 
Kontakt Country Manager Lars Westmark
+45 99 83 83 83 eller law@nc-nielsen.dk 

Terberg tester selvkørende terminaltraktor



Hos Skamol handler intern logistik 
om gradvise forandringer, småjuste-
ringer og løbende opdateringer af 
maskinparken. Derfor har Skamol og 
N.C. Nielsen indledt et samarbejde, 
som skal sikre en udviklingsproces 
med fokus på de langsigtede for-
dele, uanset om det gælder drifts-
omkostninger, servicekvalitet, grøn 
omstilling, sikkerhed eller fremtidig 
teknologi.

Evolution er bedre 
end revolution
Skamol blev oprindeligt grundlagt i 1912 for at ud-
nytte de unikke aflejringer af moler på Fur. Gennem 
årene har Skamol gradvist udviklet sig til en global 
producent af blandt andet isoleringsmaterialer til 
høje temperaturer. Inden for industrien bruges pro-
dukterne på eksempelvis aluminiums- og stålval-
seværker og i private hjem til brændeovne, pejse, 
branddøre og brandpaneler.

Dyre i drift
På de tre danske fabrikker i Branden, Rødding og 
på Fur havde Skamol gennem årene opbygget en 
blandet flåde af omkring 35-40 maskiner af forskel-
lige fabrikater, konfigurationer og drivmidler. Det 
kunne ikke længere betale sig at holde disse maski-
ner kørende. Så der var et påtrængende behov for 
at få ryddet op i flåden og kigget nærmere på de 
samlede omkostninger:

– Vores maskinpark var alt for dyr i vedligeholdelse 
og daglig drift. Vi havde et behov for at få styr på 
hele flåden, skille os af med en stor del af ma-
skinerne og kun beholde de mest nødvendige. Vi 
havde brug for at strømline maskinindkøbet med 

Virksomhedsportræt: Skamol

en enkel, fleksibel og langsigtet løsning, som kunne 
skabe ”en rød tråd” i vores interne logistik, fortæller 
Procurement & Logistics Manager Søren Axelsen fra 
Skamol.

Testkørsler
Skamol gik grundigt til værks for at finde frem til 
en gennemarbejdet løsning. Der blev udarbejdet 
nøje kravsspecifikationer, udført markedsresearch 
og lavet et bedømmelsesskema til tre udvalgte 
leverandører, der hver stillede en testmaskine til 
rådighed i 14 dage. Med skemaet i hånden kunne 
maskinførerne på de tre fabrikker vurdere sammen-
lignelige nøglepunkter og dermed levere et solidt 
beslutningsgrundlag.
 
– Den samlede testvinder blev Linde el-truck fra 
N.C. Nielsen. Blandt maskinførerne var der enighed 
om, at Linde el-truck præsterede bedst på alle de 
beskrevne parametre. Vores valg bygger på en sam-
let indstilling fra truckførerne, et konkret pristilbud 
og en forventning om et proaktivt samarbejde i 
fremtiden, fortæller Procurement & Logistics Mana-
ger Søren Axelsen fra Skamol.

En specialudviklet Linde L14 stabler med brede gafler gør det muligt at hæve og sænke de tunge paller inden for stablerens ydre rammer.
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Evolution er bedre 
end revolution

Kun én leverandør
Valget af Linde og N.C. Nielsen er tænkt som et 
langvarigt samarbejde, der skal forløbe mange 
år frem i tiden. Med N.C. Nielsen som hovedle-
verandør regner Skamol med at høste en række 
stordriftsfordele ved en sådan aftale, blandt an-
det ved at Skamol kun skal henvende sig ét sted, 
faktisk kun hos én Key Account Manager hos  
N.C. Nielsen og desuden med en direkte kontakt 
til en lokal servicemontør.

Som det første trin i aftalen har N.C. Nielsen 
leveret syv leasede Linde el-truck, hvoraf en 
kører på fabrikken på Fur, tre kører på fabrikken i 
Branden og fire er i sving på adressen i Rødding 
vest for Balling, hvor Skamol både har produktion 
og centrallager for de øvrige fabrikker. Sammen 
med flere indkøbte stablere fra N.C. Nielsen er 
alle Linde-maskiner nu i funktion og bidrager til 
den interne transport hos Skamol.

– Samarbejdet lever på alle måder op til vores 
forventninger. Vores maskinførere er yderst til-
fredse med maskinerne, der fungerer upåklage-
ligt med fuld oppetid hver eneste dag. Vi er også 
glade for N.C. Nielsens lokale servicemontør, som 

kommer med kort varsel, hvis vi har spørgsmål til 
teknikken eller ønsker at justere i nogle småting. 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med 
N.C. Nielsen, hvor vi ser mange perspektiver i 
eksempelvis flådestyring, automatisering og flere 
miljørigtige løsninger, fortæller Procurement & 
Logistics Manager Søren Axelsen fra Skamol.

Tæt og lærerigt samarbejde
Hos N.C. Nielsen ser man også frem til at fort-
sætte samarbejdet med Skamol, hvis danske 
fabrikker i øvrigt ligger i ganske kort afstand fra 
N.C. Nielsens hovedsæde i Balling. Tanken om 
et langvarigt samarbejde, der gradvist udvikler 
sig, flugter med N.C. Nielsens filosofi om tætte 
kunderelationer:

– Vi har lært Skamol rigtigt godt at kende. Vi ser 
vores samarbejde som en spændende udviklings-
rejse, hvor vi gensidigt kan inspirere hinanden til 
endnu bedre løsninger. Vi er glade for, at Skamol 
har valgt en retning med fokus på Linde og ser 
frem til at præsentere Skamol for yderligere 
teknologiske tiltag, der kan forbedre deres kon-
kurrenceevne, udtaler Head of Key Account Allan 
Christensen fra N.C. Nielsen.

Procurement & Logistics Manager Søren Axelsen fra 
Skamol glæder sig til et langsigtet samarbejde med 
N.C. Nielsen, der gradvist skal forbedre den interne 

logistik og øge Skamols konkurrenceevne.

Skamol
• Grundlagt i 1912 som Skarrehage Molerværk
• Ejet af kapitalfonden FSN Capital siden 2013
• Fremstiller bl.a. høj-temperatur produkter til 

industri og passiv brandbeskyttelse og inde-
klimaløsninger til byggeri

• Globalt hovedsæde i Aarhus
• Omsætning på 394 mio. kr. i 2020
• Fabrikker i Danmark, Polen og Rusland  

(65.000 kvadratmeter i alt)
• Over 400 medarbejdere
• Eksportandel på 95%



Et besøg hos Etex Nordic i Rødekro 
efterlader ingen tvivl: Sikkerhed har 
absolut førsteprioritet. Den er synlig 
overalt på koncernens nordiske cen-
trallager, hvor visuelle markeringer, 
værnemidler, truckflåde og iøjnefal-
dende sikkerhedsudstyr på medarbej-
derne vidner om det højest tænke-
lige sikkerhedsniveau. Her overlades 
intet til tilfældighederne.

Sikkerhed 
frem for alt

Virksomhedsportræt: Etex Nordic

For at løfte sikkerheden endnu et niveau har Etex 
Nordic valgt at lease fem sikkerhedsgule Linde 
E35L/387 el-truck, der blev sat i drift ved indgangen 
til 2022. De fabriksnye truck er spækket med avan-
ceret sikkerhedsteknologi og de erfarne truckførere 
har tillært sig de nye Linde-features, som bidrager 
yderligere til at mindske risikoen for ulykker og 
påkørsler.

– Vi har en meget konsekvent holdning til sikkerhed
i Etex. Der kommer strenge sikkerhedskrav fra cen- 
tralt hold, som bliver implementeret i alle grene 
af koncernen. Vi har opbygget en rigtig god sikker-
hedskultur og den bidrager i høj grad til et velfun-
gerende arbejdsmiljø, hvor vi alle passer godt på 
hinanden, fortæller Warehouse Manager Alex  
Gotthardsen fra Etex Nordic.

Etex Nordic er en del af den belgiske koncern Etex 
Group, som på verdensplan beskæftiger over 13.000 
medarbejdere. Tilbage i 1905 opfandt og udviklede 
Etex Group de første fibercementløsninger og har i 
over hundrede år specialiseret sig i at videreudvikle 
og fremstille designmæssigt unikke byggemateria-
ler, der er baseret på fibercement. Det mest kendte 
produkt er facadeplanker med træstruktur under 
navnet Cedral.

Styr på sikkerheden
For Etex Group er det vigtigt at have kontrol over 
hele forsyningskæden. På centrallageret i Rødekro 
kommer dagligt en håndfuld lastbiler med egne 
produkter, der fremstilles på koncernens euro-
pæiske fabrikker. De bringes til centrallageret af 
chauffører, der kender alt til koncernens høje sikker-
hedskrav og såvel levering af indkomne produkter 
som afhentning til byggemarkeder foregår efter alle 
kunstens regler.  

– Vi har en nogenlunde ensartet strøm af produkter 
gennem vores lager. Det er ikke komplicerede eller 
”farlige” produkter i sig selv, men forholdsvis tunge 
læs af specialpaller, der skal håndteres med stor 
akkuratesse af vores medarbejdere. Selv ved disse 
standardopgaver går vi ekstremt meget op i sik-
kerhed og at alle regler bliver overholdt til punkt og 
prikke, pointerer Alex Gotthardsen fra Etex Nordic.

Sikkerhed har mange aspekter hos Etex Nordic. Den 
er vigtig i forhold til besøgende på lageret. Den er 
vigtig, når bilerne bakkes ind på virksomhedens 
p-pladser, når Etex-repræsentanter besøger byg-
gepladser og når Etex underviser håndværkere på 
egne sikkerhedskurser. Etex afholder nordiske fre-

dagsmøder om sikkerhed og har udviklet en sikker-
hedsapp, hvor man kan registrere hændelser. 

Linde – det sikre valg
Valget af de nye Linde el-truck fra N.C. Nielsen 
flugter med de høje standarder i Etex-koncernen, 
hvor Linde er det foretrukne truckmærke. Hos Etex 
Nordic stod man sidste sommer over for at skulle 
forny truckflåden og Linde var inde i billedet som 
en af flere kandidater. Etex havde opstillet en læn-
gere ønskeseddel til deres kommende maskiner, 
hvor sikkerheden igen var i fokus.

– Vi følger med i den teknologiske udvikling og 
har læst meget om de nye innovative sikkerheds-
features fra Linde. Vi var interesserede i at opdatere 
vores eksisterende truckflåde med ny sikkerheds-
teknologi og har fået en omfattende sikkerheds-
pakke med i Linde-løsningen. Vi har modtaget en 
driftssikker, fremtidssikret og højteknologisk løs-
ning, der løfter sikkerheden endnu et trin opad.  
Det matcher på alle måder vores forventninger til 
højest mulige sikkerhedsniveau, fortæller Ware-
house Manager Alex Gotthardsen fra Etex Nordic.

Komplet sikkerhedspakke
De fem neddroslede Linde E35L/387 el-truck er i sig 
selv sikre og gennemprøvede maskiner, og med en 
komplet sikkerhedspakke går Etex ikke ned på ud-
styret. Alle Linde el-truck er koblet på flådestyrin-
gen Linde Connect, udstyret med visuel sikkerhed 
i form af blitzlys, Linde BlueSpot og Linde Warning 
Lines samt Linde Speed Assist, der regulerer hastig-
heden ved ude- og indekørsel.

På alle Linde el-truck er desuden monteret en oran-
gefarvet sikkerhedssele, der skal placeres korrekt 
i holderen inden trucken kan sættes i gang. Med 
et bakkamera kan Linde-truckføreren hele tiden 
holde et vågent øje med, hvad der foregår bag ved 
trucken og med Linde Safety Guard sikkerhedssy-
stem adviseres både truckfører og gående personer 
via en sensor med lyd, lys og vibrationer, når de 
nærmer sig hinanden. 

– Vi har haft en meget positiv dialog med Etex 
Nordic, som skal have ros for at have så skarpt et 
fokus på sikkerhed. De er gået all-in på sikkerhed 
og har ønsket en meget omfattende sikkerheds-
pakke, hvor de forskellige elementer understøtter 
hinanden. Med afsæt i den nyeste Linde-teknologi 
har vi kunnet levere en komplet sikkerhedsløsning 
til Etex Nordic, udtaler Key Account Manager Lars 
Holm Hansen fra N.C. Nielsen.

Warehouse Manager Alex Gotthardsen fra Etex Nordic 
har skarpt fokus på sikkerhed og fem sikkerhedsgule 
Linde el-truck med hver en omfattende sikkerhedspakke 
har bidraget til at løfte sikkerhedsniveauet yderligere på 
virksomhedens centrallager i Rødekro.



Sikkerhed 
frem for alt
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Sikkerheden er skåret ud i pap med klar besked på siderne af de 
fem Linde el-truck og blandt andet Linde Warning Lines, der mar-

kerer en rød sikkerhedszone omkring trucken, når den er i drift.

Fortsættes på næste side.

 Etex Nordic
• En del af den belgiske koncern Etex Group 

med 13.000 medarbejdere på verdensplan
• I 1905 opfandt Etex Group de første fiber-

cementløsninger
• Etex Group købte i 2005 virksomheden  

Ivarsson, som blev til Etex Nordic
• Over 50 medarbejdere på lokationer i 
 Danmark, Sverige og Norge
• Nordisk hovedkvarter i Fredericia og  

centrallager i Rødekro
• Mest kendte brands er Cedral (tidligere 
 Ivarplank) og EQUITONE fibercementplader
• Sælger deres brands på det professionelle 

marked (primært byggemarkeder)



 

 
Sikkerhedspakken hos Etex Nordic

Linde Speed Assist 
Med Linde Speed Assist bliver farten automatisk sænket, når 
trucken kører ude fra og ind på lageret og omvendt hævet til 
højest tilladte, når den kører inde fra og ud. Det betyder, at truck-
føreren ikke behøver regulere farten manuelt (Ikke vist).

Linde Connect
Enkel, brugervenlig og digital flådestyring. Linde Connect analyserer 

kørslen på individniveau og præsenterer relevante data med tal, 
grafer og figurer, så kørslen om nødvendigt kan optimeres.

Bakkamera
Assisterer truckføreren, når der 
skal bakkes med trucken og hol-
des øje med personer eller andre 
maskiner i nærheden. 
På monitoren inde i kabinen får 
truckføreren det fulde overblik 
over, hvad der foregår bagved 
trucken.

Blitzlys/rotorblink 
Meget stærkt blitzlys som rotorblink, 

der aktiveres når trucken tændes 
og dermed er i drift. 

Selekontrol
Ved indstigning i trucken skal føre-
ren tage den orange sikkerhedssele 
og sætte den i holderen. Hvis dette 
ikke gøres, kan trucken ikke starte. 

Linde Warning Lines
Det skarpe LED-lys fra Linde Warning Lines markerer en rød sikkerhedszone 
omkring trucken. Dermed advares personer i nærheden om ikke at komme for 
tæt på maskinen. Målet er at forebygge eventuelle uheld, der erfaringsmæs-
sigt sker i umiddelbar nærhed af en gaffeltruck.

Brandslukker
Effektiv, CE-godkendt og kompakt 

brandslukker, der er nem at betjene 
og som altid er lige ved hånden, hvis 

uheldet skulle være ude.

Linde Safety Guard
Linde Safety Guard gør det muligt at definere bestemte sikker-
hedszoner, hvor fodgænger og truckfører adviseres om hinanden 
via en sensor med lys, lyd og vibrationer og hvor truckens ha-
stighed nedsættes. Det kraftige radiosignal kan ”løbe” gennem 
vægge, søjler og porte, og dermed advare på alle kritiske steder.   

Linde BlueSpot
Blåfarvet advarselslys fra LED-
spot, der aktiveres ved bakkørsel 
og dermed bidrager til øget 
sikkerhed for både truckfører, 
medarbejdere og besøgende på 
virksomhedens kørearealer. 

Virksomhedsportræt: Etex Nordic

Scan koden 
og læs mere
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Knivskarp køkkenkørsel 
med Linde CiTi-one
Det går godt for Vendelbo Spedition i Hjørring. Den 
nordjyske virksomhed har vokseværk. Hver gang, der 
investeres i en ny lastbil, indkøbes en Linde CiTi-one 
elektrisk palleløfter hos N.C. Nielsen. Flåden tæller nu 
18 Linde CiTi-one palleløftere, som er blevet et uund-
værligt arbejdsredskab på turene ud i verden.

Vendelbo Spedition har specialiseret sig i transport-
opgaver på det skandinaviske marked. En stor del 
af virksomhedens 40 lastbiler ligger i fast rutefart til 
Norge, hvor de leverer elementer til køkken, bad og 
garderobe fra danske producenter. Her spiller den 
kompakte Linde CiTi-one en vigtig rolle, når varepal-
lerne skal afleveres under vidt forskellige fysiske 
forhold. 

Spottet i Norge
Chauffør John Nielsen (Papsen) fra Vendelbo Spe-
dition havde spottet en palleløfter i Norge. Efter et 
detektivarbejde sammen med N.C. Nielsen blev det 
klart, at der var tale om en Linde CiTi-one. Herefter 
fik speditionsfirmaet indkøbt de første palleløftere fra 
N.C. Nielsen og i dag er de blevet standardinventar 
på lastbilerne. 

– Linde CiTi-one er et genialt arbejdsredskab. Den 
afrundede form på gaffelhjulene og den indbyggede 
motor i trækhjulet gør det nemt at manøvrere paller 
fra liften på lastbilen og ud på alle slags køreunder-
lag. Vores chauffører er glade for den, da den letter 
logistikken helt ud til kunden, udtaler materialean-
svarlig Martin Lynnerup fra Vendelbo Spedition.

I al slags vejr
Chaufførerne fra Vendelbo Spedition kører varepal-
ler ud i hele Norge – og ofte i vanskeligt vejr. Også 
her står Linde CiTi-one palleløfteren distancen, da 
de skridsikre gummihjul til både træk- og lasthjul 
kører uhindret i al slags vejr, når der skal arbejdes på 
ujævne overflader, forceres kantsten, køres på ram-
per eller henover grusbelagte kørearealer. 

– Vores chauffører bliver aflastet, da de ikke skal 
trække eller skubbe med de elektriske palleløftere. 
De har ekstra lange gafler med til maskinerne, så 
de kan håndtere alle slags paller. Linde CiTi-one kan 
løfte op til 500 kg, hvilket passer perfekt til leveran-
cerne. Desuden kan det kompakte batteri oplades, 
imens lastbilen kører videre til næste destination, 
udtaler materialeansvarlig Martin Lynnerup fra Ven-
delbo Spedition.

Det gælder derfor om at pakke lastbilen godt, væl-
ge en optimal rute og bruge Linde CiTi-one hurtigt 
og effektivt ved hver eneste levering.
– Det glæder mig, at Vendelbo Spedition kan se 
værdien i at bruge Linde CiTi-one palleløftere. 
Den kompakte, lydsvage og eldrevne palleløfter 

er udviklet til problemfri levering i bebyggede om-
råder og hvor kørearealet kan være udfordrende 
på grund af vejret, stigninger eller belægningen. 
Her kommer Linde CiTi-one palleløfter virkelig til 
sin ret, udtaler distriktschef Bo Lindegaard fra 
N.C. Nielsen

Virksomhedsportræt: Vendelbo Spedition

Vendelbo Spedition
• Grundlagt i 1971 af Kai Bundgaard Madsen
• Fokus på transport- og speditionsopgaver i Skandinavien
• 70 medarbejdere, heraf 45 chauffører
• Flåde på over 40 lastbiler
• Transport med op til 90% reduceret CO2 ved hjælp af HVO-diesel
• Siden 2013 certificeret iht. ISO 9001/ISO 14001
• Løser mange komplicerede transportopgaver med specialkøretøjer 

 

Linde CiTi-one palleløfter er det uundværlige arbejds-
redskab, når chauffør John Nielsen (Papsen) fra Vendelbo 

Spedition leverer varepaller over det meste af Skandinavien 
– ofte med kørsel på et meget ujævnt underlag.
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Første elektriske 
servicebil på gaden
Vores første elektriske servicebil er nu en realitet. 
Den nye Mercedes eSprinter er i drift i København 
og bidrager dermed til emissionsfri kørsel, når 
servicemontøren besøger vores storkøbenhavnske 
kunder. Bilen er ekviperet med alt det nødvendige 
udstyr for at kunne servicere kunderne og fungerer 
som et rullende værksted med udstyr som værktø-
jer, smøremidler og reservedele til dagens opgaver.
Meningen med servicebilen er ikke at den skal køre 
langt hver dag, men betjene kunderne inden for 
en overskuelig radius fra servicemontørens private 
bopæl. Bilen har en rækkevidde på op på 150 km, 
når den er fuldt opladet og kan om nødvendigt 
oplades ved en Clever-lynlader på 20-25 minutter 
i en frokostpause og desuden medbringer service-
montøren selv sin egen oplader i bilen.

Grøn omstilling hos N.C. Nielsen:

– Vi glæder os over at kunne bidrage til den grønne 
omstilling. Vi tager et skridt ad gangen og vil skifte 
til elektriske servicebiler, hvor det er muligt. Det er 
ofte muligt, hvor der er forholdsvis kort afstand til 
kunderne fra den enkelte servicemontørs private 
adresse. Vi har allerede bestilt de næste servicebi-
ler og vil gradvist udskifte en del af flåden, fortæl-
ler servicechef Ole H. Pirchert fra N.C. Nielsen.

Udover de elektriske servicebiler bidrager N.C. 
Nielsen selv til den grønne omstilling med blandt 
andet flere el-firmabiler, nye ladestandere på p-
pladsen i Balling og en ISO 14001-certificering, hvor 
vi har forpligtet os til at nedbringe CO2-udledningen 
med 5% hvert år. 

Har du brug for service til gaffeltruck?
Vi leverer truckservice i særklasse og hjælper 
med at holde hjulene kørende i virksomheder 
over alt i Danmark og resten af verden.

Kontakt vores servicecenter på +45 99 83 83 85


