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Dansk Varebilinventar ApS i Sjølund 
vil gerne have, at arbejdsdagen skal 
være en god oplevelse. Ikke kun fi r-
maets egen, men også kundernes.
Derfor er nøgleordene, som beskri-
ver virksomhedens design og til-
gang til arbejdsopgaverne: 

• komfort
• funktionalitet
• brugsvenlighed
• fl eksibilitet
• aktuelt behov

Komfort
Indretningerne er konstrueret i let-
vægtskrydsfi ner og aluminiumspro-
fi ler.
Krydsfi neren er (modsat stålreoler) 
med til at dæmpe resonans og støj 
fra bl.a. værktøj i varerummet, hvil-
ket øger den daglige komfort ved at 
skabe et støjsvagt miljø.
Ofte er der tale om total-entreprise i 
varerummet, hvor der både monte-
res bund og sidebeklædning. 
For at øge komforten i forhold til støj 
vælger mange kunder også at få iso-
leret siderne, hvilket ligeledes dæm-
per resonans. 
Nogle ønsker også at få isoleret og 
beklædt loftet, og der er så ikke kun 
tale om komfort-isolering i forbin-
delse med støj, men derimod en de-
cideret isolering af varerummet som 
hindrer kondensvand og lignende i 
at ødelægge de ting, som opbevares 
i varerummet. 
Alt sammen noget der er med til at 
gøre arbejdsdagen til en god ople-
velse.

Funktion og brugervenlighed
Når Dansk Varebilinventar indretter 
en varebil, lægges der megen vægt 
på, at værktøj og reservedele altid er 
tilgængelige og lige ved hånden. 
Det skal være sådan, at slagborema-
skinen kan nås, uden at man skal 
fl ytte en stige og tre ruller kabel. 
Derfor designes indretningen såle-
des at alle genstande har deres egen 
placering, hvilket er med til at skabe 
overblik og orden. 
Arbejdsdagen bliver mere effektiv, 

og kunderne kan bruge tiden på det, 
der er virkelig vigtigt, - nemlig at 
servicere deres kunder.
De undgår unødig spildtid med at 
lede efter værktøj eller reservedele.

Fuld udnyttelse
Da udviklingen mere og mere går i 
retning af at servicevognene funge-
rer som rullende lagre med stregko-
desystemer, er det mere end nogen-

sinde vigtigt, at lagerbeholdningen 
passer og er intakt. 
Hvis hylderne fungerer som plukke-
lager, er det vigtigt, at der i indretnin-
gen er plads til så mange kasser, at 
hvert varenummer kan få sin egen 
plads med dertil hørende stregkode.
Konceptets styrke er, at indretnin-
gen altid er tilpasset den enkelte 
kunde, og derfor ikke låst af stan-
dardmoduler. 

Varevognens 

Arbejdsdagen skal være en god oplevelse

INDRETNING

På trods af de mange hyldemeter er her stadig masser af gulvplads, som er let 
tilgængelig.
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Dette betyder, at bilens størrelse 
kan udnyttes til den allersidste cen-
timeter, hvilket kan øge antallet af 
hyldemeter betragteligt. 

Fiberkasser
Som alternativ til de forskellige stan-
dard plastikkasser på markedet le-
verer Dansk Varebilinventar en fi -
berkasse, som også kan bestilles 
med specialmål. 
Ud over at fi berkasserne tilfører fl ek-
sibilitet og dermed mulighed for at 
udnytte kapaciteten endnu bedre, 

Fleksibiliteten i indretningen gør, at varerummet kan udnyttes til sidste cen-
timeter, hvilket giver et betragteligt antal hyldemeter på relativ lidt plads.

er de også med til at øge komforten 
i bilen på grund af to forhold:

• de virker støjdæmpende 
• de fungerer som »fugtregulator« 

Den fugt som efter en kold nat ville 
drive ned ad en plastikkasse, opta-
ges af fi berkassen for senere at blive 
afgivet igen.
 
Trådløs forbindelse 
Til behovet for trådløs opkobling til 
net eller fi rmaets eget intranet, har 

Dansk Varebilinventar udviklet en 
pc-holder til de enkelte biltyper, som 
kan monteres i kabinen ved siden af 
førersædet. 
Der anvendes så vidt muligt eksiste-
rende befæstigelses-muligheder, hvil-
ket ikke efterlader ekstra huller den 
dag holderen evt. skal afmonteres. 
Den kan drejes, så man opnår den 
ergonomisk mest korrekte stilling. 

Fleksibilitet
Alle indretninger er designet i sam-
arbejde med kunden.
Der er enkelte standard-løsninger, 
men Dansk Varebilinventars styrke 
er, at hver indretning er unik og til-
passet den enkelte kundes behov.
Designet er fl eksibelt, og kan tilgo-
dese de forskellige ønsker og behov, 
som forskellige arbejdsopgaver og 
forskellige mennesker skaber.
Nogle kunder bestiller den samme 
indretning til alle montørbiler, hvil-

ket kan være en fordel, hvis man ar-
bejder med plukkelager i service-
vognen. 
Samme vare har samme placering i 
alle biler, hvilket letter opfyldningen, 
når man vender retur efter arbejds-
dagen.
Andre kunder har forskellige indret-
ninger i alle vogne, som den enkelte 
servicemontør selv har været med til 
at bestemme, og indretningen er så 
tilpasset hans arbejdsområde eller 
måde at arbejde på.
Besøg www.varebil-inventar.dk, 
hvis du vil vide mere.

jki

Pc-holder monteret i kabinen. Den kan drejes, så man opnår den ergonomisk 
mest korrekte stilling.

Alle genstande har deres egen place-
ring, så de altid er tilgængelige. Her 
er det stige og kabelruller, som er pla-
ceret lige ved døren, så de ikke bliver 
låst fast under andet materiale. 
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