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Evald Zacho præsenterer stenvognen en tidlig morgen i Vejgaard. Store hjul lover godt, når små forhindringer skal forceres på byggepladsen.

Batteriet monteres, så er vi klar til at køre, og batteriet skulle kunne
holde hele dagen og lades op om natten.

34 3F Aalborg

-Det bliver mere og mere vigtigt, at byggehåndværkere har de rigtige hjælpemidler på byggepladsen, siger murerarbejdsmand Mogens Pedersen, der er 47 år og lige er blevet bevilget nogle
flere år på arbejdsmarkedet med den nye tilbagetrækningsreform. -Jeg skulle gerne holde, til jeg
er 67 år, og derfor er en elektrisk stenvogn ganske givet med til at gøre arbejdsdagen lettere,
mener murerarbejdsmanden.
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3F NYT Aalborg var med, da stenvognen »Smartmover‹ blev
præsenteret og prøvekørt på en byggeplads i Vejgaard af konsulent Ewald Zacho fra Bam-busprojektet.
Stenvognen er udviklet af Bam-bus, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, byggefirmaet Enemærke & Petersen, Alectia, Lolle &
Nielsen og OK Systems.
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Godt hjælpemiddel
Murerarbejdsmændene hos Multi Byg A/S havde lejlighed
til at prøve stenvognen, der både kan køre med de nye
stenhoveder på 80 sten (Udviklet på grund af 1 meter løft
på stilladserne) og 112 stenhoveder.
Murerarbejdsmændene var Mogens Pedersen, Jan Bach Jensen og Jørgen Andersen. De fik Smartmoveren, som den nye
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Det kan den
Smartmoveren har et godt tyngdepunkt.
Den er handy og let at komme rundt med.
Den fungerer fortrinligt også på byggepladser, hvor der ikke er
meget plads, f.eks. ved renoveringer i bykerner.
Batteriet kan holde en hel arbejdsdag.
Stenvognen klarer stigninger op til 20 procent og kan laste
max 280 kg. Derfor kan den også let transportere en balje
mørtel.
Den skåner ryggen for ubehagelige vrid. Den er er let at vedligeholde. Et rigtigt godt arbejdsmiljøredskab.
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Smartmoveren, der er udviklet i samarbejde med ovennævnte
virksomheder og Forebyggelsesfonden, produceres af OK Systems ApS. Her fortæller Ole Kobæk, at Smartmoveren kan
erhverves for kr. 28.700 plus moms. Virksomheden regner
med at sælge omkring 100 stenvogne om året.
OK Systems ApS har også udviklet en stenbuk, 20 cm over
jorden, der passer til stenvognen.
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Den må vi have
Opmåler Kenneth Christensen, Byggegruppen i 3F mener, at
Smartmoveren er et godt tiltag. Når der udvikles noget nye,
effektive og arbejdsmiljørigtige værktøjer og hjælpemidler til
byggepladserne, skal vi naturligvis bruge dem. Den eneste hindring, jeg kan se, er prisen. Men jo flere mestre der bestiller
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Smartmoveren,
jo billigere må den vel blive.
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lad den gøre arbejdet.

To hastigheder; hurtig, langsom
og selvfølgelig bakgear.

En situation, der belaster ryggen med en almindelig stenvogn. Smartmoveren tager forhindringen, skåner ryggen og klarer en stigning på 20%.
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