Industri
Lipac har ett nära samarbete med ett stort antal industriföretag. Att använda liftar långsiktigt i
produktionen effektiviserar deras arbete. Med full kontroll över dokumentationen och en välskött
maskinpark ökar såväl lönsamheten som säkerheten på arbetsplatsen.
Att ersätta äldre maskiner med moderna liftar förenklar det dagliga arbetet. Med årsavtal har du alltid
tillgång till rena, nybesiktigade liftar av senaste modell. De kan snabbt kompletteras vid arbetstoppar
eller när du behöver utöka maskinparken med nya typer av liftar for olika projekt.

Marknadens bredaste liftutbud
Med Lipac får du en samtalspartner som har insikt i logistik och lång erfarenhet av planering och
effektivisering av industriproduktion i en mängd olika branscher. Vi har marknadens bredaste utbud av
liftmodeller och hjälper dig att analysera behovet för att skapa en kostnadseffektiv maskinmix av det
senaste som finns på marknaden.
Rätt maskin vid rätt tillfälle
Vi ser till att endast brukare med rätt liftutbildning har tillgång till rätt maskin vid rätt tillfälle. Det ökar
säkerheten och förenklar deras arbete. Utöver det hanterar vi alla leveranser samt övervakar service
och reparation. Personalen behöver inte ägna tid åt att meka utan kan fokusera på jobbet.
Drivmedlet som förbättrar arbetsmiljön
Huvudvärk, illamående och irritationer i ögon, näsa och hals är vanliga problem inom industrin.
Dieselavgaser på arbetsplatsen kan även orsaka stroke och hjärtinfarkt. Lipacs liftar drivs med EcoPar,
ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer som halverar kväveoxidhalterna och därmed bidrar till en
bättre hälsa och en sundare arbetsmiljö.
Fördelar med inhyrda liftar i
industriproduktionen
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Öka produktionstakten
Effektivisera arbetet
Anpassa maskinmixen efter behov
Snabb service och underhåll
Löpande besiktning av maskinparken
Full kontroll över all dokumentation
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Uddeholm är världsledande tillverkare av
högkvalitativt verktygsstål. På det anrika
stålverket i Hagfors pågår produktionen i
fyra skift, dygnet runt sex dagar i veckan.
Det ställer höga krav på att liftarna i
maskinparken klarar av att hålla jämna
steg. Samt att man har full koll på all
dokumentation.
Det har gått 350 år sedan den första stångjärnshammaren började ljuda i de värmländska skogarna.
Kärleken till stålet håller i sig och idag är Uddeholm världsledande på tillverkning av verktygsstål
till industriella verktyg.

Smidigare skötsel med ny liftleverantör

Uddeholms stålverk i Hagfors går för högtryck och överallt ses liftar fullt upptagna i arbete.
Merparten kommer från Lipac som man samarbetar med sedan ett år tillbaka. Idag har stålverket
ett tiotal inhyrda liftar på 12–40 meter som används såväl i produktionen som i olika byggprojekt.

- När kontraktet med vår tidigare liftleverantör gick ut valde vi att anlita Lipac, säger Pär Eriksson
som är chef för gemensam service med ansvar för transporter mellan de olika enheterna på
Uddeholm.

Det främsta skälet till bytet av liftleverantör var att man ville få full kontroll över all dokumentation
som rör liftarna. Samarbetet med Lipac ger en bättre överblick och smidigare skötsel av den inhyrda
maskinparken. Dessutom har man fått en långsiktig samtalspartner med djupa kunskaper i logistisk.
Effektivare produktion med rätt liftar

Den snabba utvecklingen gör att Uddeholm hela tiden måste hålla sin maskinpark uppdaterad. Pär
Eriksson har ständig kontakt med brukarna på de olika enheterna och stämmer av deras behov. Ofta
vill de kunna byta upp sig till nya maskiner och därför väljer man att hyra in liftar på årsavtal från
Lipac. De kan sedan snabbt kompletteras vid högre arbetsbelastning.
Det breda utbudet av moderna liftar och den snabba tillgången till de senaste modellerna är viktig.
Med Lipac vet man att det alltid är ordning och reda på leveranser, besiktning och service och att all
dokumentation är i ordning.
- Vi ska vara duktiga på att tillverka verktygsstål, inte att hålla ordning på liftar, säger Pär
Eriksson.Med en flexibel leverantör med insikt i verksamhetens logistik får man även hjälp med
förslag på hur rätt lift på rätt plats kan effektivisera produktionen stålverket ytterligare. I en
högproduktiv bransch med järnhård konkurrens är det livsnödvändigt.

