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De batteridrevne løftevogne fra danske 
Hovmand A/S muliggør et bedre og 
mere effektivt flow i arbejdet i mejeriet. 
Samtidig reduceres den fysiske belast-
ning for produktionsmedarbejderne 
markant. Med en mobil løftevogn kan 
en medarbejder eksempelvis – uden 
besvær og i overensstemmelse med de 
gældende arbejdsmiljøbestemmelser – 
løfte og håndtere emballageruller på op 
til 300 kilo. Alene. 

Emballagerullen kan i én arbejdsgang 
løftes fra pallen, bringes til maskinen og 
positioneres direkte, hvor den skal bru-
ges – i højder på op til 3 meter. Det be-
skytter ikke kun medarbejdernes rygge, 

Effektiviser de tunge løft 
med Hovmand
Arbejdet i mejeriet er ikke det letteste i verden. Det kan omfatte tunge løft, transport, rotation 
og tip af eksempelvis emballageruller. En løsning fra Hovmand A/S, en af verdens førende 
udviklere af løftevogne, gør det muligt at afvikle opgaverne sikkert, hensigtsmæssigt og ikke 
mindst effektivt.

men reducerer også den tid, hvor pro-
duktionsapparatet må ligge stille. Øget 
løftekapacitet betyder også større ruller, 
der derfor ikke skal skiftes så tit. Større 
ruller og mulighed for høje løft betyder 
samtidig, at lageret kan udnyttes bedre – 
rullerne kan ganske enkelt stables højere. 

Skræddersyede løsninger 
Udover rullehåndtering er løftevog-
nene velegnede til det daglige arbejde 
i mejeriet med kasser, tønder, kedler 
og i princippet alle andre former for 
råvarebeholdere. Hovmands løsninger 
beviser hver dag deres værd i så forskel-
ligartede industrier som fødevarein-
dustrien, den farmaceutiske industri, 
bil- og maskinproduktion samt globale 
distributionsvirksomheder. 

De modulopbyggede løftevogne kan 
tilpasses alle omgivelser. Med i alt otte 

Hovmand designer løsninger direkte i 
kundens produktionsmiljø. Den modu-
lære opbygning, der hele tiden udvides, 
giver mere end 100.000 kombinations-
muligheder – og dermed mulighed for 
100 procent skræddersyede løsninger.

Rullen håndteres i en og samme arbejds-
gang: Fra palle til maskine i den ønske-
de position og i højder på op til 3 meter.

Hovmands 100.000+ løsninger baserer sig på otte løftevognsmodeller i rustfrit stål 
og aluminium i kombination med rullemanipulatorer, dorne og V-blocks samt elek-
triske gribe- og drejeværktøjer. Løftevognene overholder alle hygiejnekrav i føde-
vare-, farma- og kemiindustrien.

Løftevogne beskytter ikke kun med-
arbejdernes rygge og arbejdsmiljøet i 
det hele taget; de medfører også både 
effektiviseringer og bedre flow i produk-
tionen.
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forskellige løftevognsmodeller i rustfrit 
stål og aluminium, der næsten uden 
begrænsninger kan kombineres med 
alle Hovmands standardløsninger som 
rullemanipulatorer, dorne og V-blocks 
samt elektriske gribe- og drejeværktøjer, 
er det meget få opgaver, der ikke kan 
løses effektivt med en løftevogn. 

Alle dele kan skræddersys til at løse 
den enkelte kundes løfteopgaver – sam-
menlagt med over 100.000 kombina-
tionsmuligheder. Med 47 års erfaring 
og en unik Virtual Engineering app, der 
designer 3D-løsninger direkte i kundens 
produktionsmiljø, kan Hovmand levere 
gennemprøvede og målrettede løsnin-

Om Hovmand
Danske Hovmand er med 47 års erfaring en af verdens førende producenter 
af løftevogne og løfteværktøjer. Virksomheden fik i 2019 regeringens pris 
som Årets Digitale SMV, bl.a. for en unik app, der designer løsninger i 3D 
direkte i kundens produktionsmiljø. Virksomheden har i foråret indtaget 
et helt nyetableret teknologi- og innovationshovedsæde i Køge. Yderligere 
informationer: www.hovmand.com  
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ger hurtigt, transparent og effektivt. 
Og virksomhedens team af ingeniører 
og udviklere udbygger konstant virk-
somhedens modulære produktkoncept.

Løftevognene i rustfrit stål er designet 
til brug i fødevare-, farma- og kemiindu-
strien og overholder de strenge hygiej-
nekrav, der påkræves i brancherne. ■

Hovmand deltager med stand på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2019.


