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Lipac bäst i Europa
Svenska Lipac Liftar AB har av European Rental Association (ERA) utsetts till 2009 års bästa uthyrningsföretag.
- Än en gång har vårt unika säkerhets- och miljökoncept gått hem, säger Per Hedebark, VD på Lipac. Det är
första gången ett svenskt företag kammar hem detta för rentalbranschen åtråvärda pris.
European Rental Association (ERA) och tidningen International Rental News har i år, i sin tävling The European
Rental Awards, utsett svenska Lipac Liftar till vinnare i klassen 1-10 depåer. Juryn i Manchester slog fast att
Lipac är ett av de mest innovativa företagen på den europeiska rentalmarknaden. Lipacs eget koncept med att
bara använda det miljövänliga drivmedlet EcoPar i sina 750 liftar väckte stor uppmärksamhet.
Vi tänker kundnytta och effektivitet i allt vi gör, säger Per Hedebark. Lipac är känt för att ha rätt attityd. Miljöbränsle är en självklarhet för oss eftersom det både minskar risken för cancer samt är bra för miljön i stort.
ERA:s jury imponerades även av Lipac på området förarsäkerhet. Byggbranschen i Sverige har implementerat
ett intelligent, standardiserat ID-kort – ID06. Kompletterat med RFID-teknik kan kortet användas för att lagra
data om exempelvis vilken utbildning en person har.
Med ID06 som bas har Lipac och företaget SafeTool utvecklat kortet till att också kunna ”starta” en lift. Platschefen på ett bygge ger den anställde access till en särskild lift som han eller hon sedan måste använda sitt
ID06-kort för att kunna starta. Kortet fungerar endast på denna givna lift.
ID06-systemet fungerar som en garanti för beställaren på att endast behörig personal använder liften,
förtydligarPer Hedebark. Det gör det dessutom omöjligt att ”låna” en lift av någon annan.
Systemet har testats på NCC, ett av Sveriges största byggföretag, utfallet är mycket bra och enligt VD Per
Hedebark ska systemet lanseras under senare delen av 2009.
Om Lipac Liftar AB
Lipac Liftar grundades 1972 och fokuserar på effektivitet, kundnytta samt säkra och miljövänliga arbetsmiljöer.
Företaget har uthyrningsdepåer i Stockholm, Borlänge, Gävle, Norrköping-Linköping, Jönköping och Arvika
och har deltagit i bygget av världens hittills största pappersmaskin i Kvarnsveden i Borlänge, i bygget av en ny
pappersmaskin i Holmen, Hallsta Bruk, samt i andra liknande projekt. Sedan 2005 körs företagets 700 liftar
enbart på det miljövänliga drivmedlet EcoPar. Lipac erbjuder även en liftutbildning som är godkänd av Liftutbildningsrådet och som ger ISO-certifierat förarbevis. Lipac har av Dagens Industri tidigare utsetts till ett
Gazell-företag.Läs mer på: www.lipac.se
Om ERA
European Rental Association - ERA - är en europeisk branschförening för såväl företag som nationella
medlemsföreningar i rentalbranschen. ERA representerar tolv nationella medlemsföreningar och drygt 4 200
uthyrningsföretag. Läs mer på: www.erarental.org
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