Lipacs miljöarbete bygger
på respekt för människan
och naturen
Du har valt att anlita Lipac. Det är vi stolta över! För oss är det viktigt att vi lever upp
till dina förväntningar. Vi jobbar dagligen med att anpassa verksamheten så att den
påverkar hälsan och miljön så lite som möjligt och samtidigt bidrar till en hållbar
utveckling. Och vi gör allt vad vi kan för att du ska få en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Det här är tre exempel på de saker vi jobbar med för att du ska vara nöjd med
ditt val.
Samlastning och färre körsträckor
spar bränsle

För kemikalier finns det alltid
ett bättre alternativ

Allt fler väljer att hyra våra liftar. Det är givetvis
roligt men det betyder också att leveranserna
blir fler. Tillsammans med varje kund väljer vi
den typ av transport som är mest skonsam mot
naturen. Genom att samlasta liftarna och köra
lite längre, men färre, sträckor spar vi en hel
del bränsle. Leveranserna blir smidigare och
utsläppet av koldioxid minskar. Det är bra för
dig som kund. Och det är bättre för miljön.

Alla företag behöver olika typer av kemikalier i
sin verksamhet. Men ofta finns det mer miljövänliga alternativ. Vi har upprättat en lista över
de kemikalier vi använder. Den går vi regelbundet
igenom och byter mot bättre och mer miljövänliga produkter. Numera använder vi enbart
en vegetabilisk hydraulolja som är biologiskt
nedbrytbar. Och det är bara ett exempel.

Miljövänligt drivmedel räddar hälsan

Alltför många liftförare lider av huvudvärk och
illamående på jobbet. Diesel avger dödliga partiklar och du som utsätts under lång tid riskerar
även att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Vi
vill att du ska må bra på jobbet! Därför använder
vi enbart Ecopar till våra liftar. Det är ett miljövänligt drivmedel som sänker kväveoxidhalterna
med över 50 procent. Och utsläppen av cancerogena partiklar minskar med över 90 procent!
Det förbättrar din arbetsmiljö och skonar din
hälsa.
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Lipac Liftar är miljöcertifierat enligt ISO 14001
av DNV – Det Norske Veritas.

