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Bilen bliver mere stille, og ganske overrasken-
de vejer en vognindretning af træ ofte mindre
end en tilsvarende af stål.
Ulempen er, at træet for det meste skal hånd-
bearbejdes til den enkelte vogn og dermed
bliver en anelse mere omkostningstung. Den-
ne omkostning tjener sig dog hjem i driften, da
en lettere indretning sparer brændstof.
Dansk Varebilinventar forklarer, at det er
valget og sammensætningen af krydsfineren,
som sparer vægt.

Alt holder længere
Det er naturligvis ikke hvilken som helst pla-
de, der kan anvendes, træet skal udvælges
blandt plader, som fra producenten er lette.
Det ved man i Sjølund ved Kolding, hvor man
har specialiseret sig i de skræddersyede ind-
retninger, som kunden selv er med til at tilret-
telægge.
Selv inden for det samme fag, og endda sam-
me firma, har svendene forskellige ønsker til
varerummets indretning.
Og det gælder om at lytte til folkene og efter-
komme deres ønsker, for man kan med stor
sikkerhed sige, at en god og effektiv vognind-
retning ikke blot skaber en langt bedre hver-
dag, men også sparer tid, når alle kan finde
det, de skal bruge.
En sidegevinst kan også være, at materialer
og værktøj bliver sikret meget bedre, holder
længere og ikke går så meget i stykker, når
det ligger der, hvor det skal og ikke i en gi-
gantisk klump, som rutscher fra side til side i
trafikkens barske verden.

Ny generation af håndcomputere udnyt-
ter fordelene ved Microsofts nye Pocket
PC 2002.
To nye håndcomputere, PPT 2800 og PDT
8100 fra Symbol Technologies (tlf. 7020
1718), er målrettede til arbejdsopgaver,
hvor brugeren har vekslende arbejds-
pladser. Netop derfor er de bygget ek-
stremt holdbart, samtidig med at funkti-
onaliteten er overordentlig fleksibel.
Symbols håndcomputere, der er penba-
serede og udstyret med farveskærm,
kombinerer stregkodelæsere og indbyg-
get trådløs kommunikation med touch

Håndholdt genvej
screen. PDT 8100 har et indbygget tasta-
tur med behagelig baggrundsbelysning.
Intels StrongArm-processor SA 1110 -
206 MHz er standard, i øvrigt den hurtig-
ste processor til Pocket PC.
PDT 8100 og PPT 2800 kan kommunikere
trådløst via GSM/GPRS eller tilkobles Spec-
trum24, som er Symbols system til trådløse
lokale netværk. De nye små computere opfylder
også IP54-standarden for tæthed. Begge model-
ler er særdeles velegnede som et effektivt værk-
tøj i varevognen og kan i det daglige binde
virksomhedens administrationssystemer sam-
men og spare flere arbejdsgange og rutiner.

Et fleksibelt partnerskab med Falck: Trygge rammer = trygge medarbejdere
Falcks Redningskorps Erhverv - vi kender vores ansvar. 70 10 20 31-2

i træ
Indret varevognen med håndlavet indret-

ning af træ og aluminium og få en vogn,

som sender stærke signaler om kvalitet,

tradition og godt sikkert håndværk

Det er til at hygge sig med. Kvaliteten oser ud af
det velbearbejdede træ i indretningen, og
hverdagen bliver rarere, når det varme og
traditionsrige træ bliver en del af den moderne
arbejdsdag.

Indretningsfirma har specialiseret sig i at
udnytte de gode egenskaber i krydsfineren til
indretning af varebiler.

Udstråler kvalitet
Svenden kommer ud til kunden i en ren bil,
står ud i sit pæne arbejdstøj og lukker op for
en vognindretning, som er udført af lækkert
lakeret træ og flot svungne aluminiumsdele.
Han tager sine fiberæsker ud og er dermed i
fuld gang med at sende stærke signaler til sin
kunde om stabilitet og skråsikkert håndværk.
Varemærker er én ting, men værdien af et godt
image kan hjælpe godt på vej, vel at mærke
hvis håndværkeren eller montøren fortsætter
med at vise sin faglige kompetence.
Det er naturligvis en forudsætning, at han kan
sit kram og udfører jobbet tilfredsstillende.
Men når han gør det, understreger han sit
image med de traditionelle og klassiske mate-
rialer i vognindretningen, ligesom han signale-
rer et kvalitetsbevidst ydre. Kunden vil huske
det, han vil anbefale netop denne håndværker
og selv ringe igen en anden gang.

Lettere og stærkere
Signalværdien er dog ikke altid det vigtigste,
det er trods alt ikke varebilens indretning,

Stærke signaler

som skal sælge varen, men den tjener til
daglig glæde og har brugsværdi.
Træ og aluminium har en række fordele, som
er vanskelige at komme uden om. Træet
skrumler og rumler ikke, men er med til at
dæmpe resonans og støj.


