MURERARBEJDSMÆND

VI SKAL VÆRNE OM
MURERARBEJDSMÆNDENE
Murerfirmaet
K.G. Hansen har
købt mange af de
hjælpemidler, der
skal lette murerarbejdsmændene
i hverdagen

Stenskamler
Stenskamlerne er også en god investering,
synes murerarbejdsmand Martin Arum.
- Det ville være helt perfekt, hvis stenhovederne
ankom på forhøjet skammel fra teglværkerne.
Indtil de gør det, må vi jo nøjes, siger han.
Firmaet har fået lavet hul i alu-stenskamlerne,
så man kan køre stenvognen ind under.

Stenskamlerne i alu vejer hver især cirka det
samme som to trætraller – og de kan stables pænt.

Alu-traller
De våde trætraller var et helvede, mindes murerformand Christian Knudsen. De hører til en fjern fortid.
- Vi gik over til alu-traller, som det var aftalt i branchen
(1.1. 2011, red.). Det er firmaets holdning, at det
man aftaler, skal man overholde, siger han.
- Man kunne godt mærke, at man ikke løftede det
samme hver dag, husker murerarbejdsmand Martin
Arum om den første gang, han stod med alu-traller på
et større byggeri.
Først lejede firmaet alu-trallerne i en periode for at
se systemet an. Men det er nu to år siden, de købte
et sæt til ejendom. I dag bruger de kun alu-traller.

Murerformand Christian Knudsen med en stabel af de alutraller, murerfirmaet K.G. Hansen købte for to år siden.

Smartmover
Lige før jul købte firmaet to motoriserede stenvogne.
Den el-drevne stenvogn gør det nemmere at være murerarbejdsmand.
- Jeg synes, den er vidunderlig. Du sparer mange
kræfter, siger murerarbejdsmand Martin Arum.
- Den er rigtig god – den kører altså bare igennem selv
vanskelige steder, lyder det begejstret fra Martin Arum.
- Og vi skal ikke til at lægge plader ud, supplerer murerformand Christian Knudsen.
Stenvognen er også lækker at køre med på stilladserne, tilføjer Martin Arum.
80-stens-hoved kommer på plads på alu-stenskammel med el-stenvogn. Murerarbejdsmand Martin
Arum er glad for de nye hjælpemidler.
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