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Alliance mellem leverandører
skaber supermaskine

Firmaet Dan-Mower i Hammel har udviklet en fjernstyret græsslåmaskine, som
ikke lader sig stoppe af hverken små buske, sejt krat eller stejle skråninger.
Leverandørerne af dele til maskinen er blevet udvalgt blandt virksomheder, der
kan bidrage med ideer og levere produkter i høj kvalitet. Blandt ”de udvalgte”
er Bernstein.
»Hele grundlaget for maskinen er kvalitet hele
vejen igennem. Hvis den skal kunne bruges i et
så hårdt miljø, som det er tanken, skal alle dele
være af højeste kvalitet. Derfor foregår
udviklingsarbejdet i meget tæt samarbejde med
de underleverandører, som har samme holdning
til kvalitet og finish som vi, og som vil ”lege
med” og komme med input til løsninger,«
påpeger Jan Hannestad, der er administrerende
direktør i Dan-Mower.
Ideen til den selvkørende supermaskine fik Jan Hannestad, da han så, hvor
rygbelastende og besværligt det er at holde vegetationen nede langs veje og jernbaner.
En kraftig manuel buskrydder er eneste alternativ, og at
arbejde med en sådan på stejle skråninger er bestemt ikke
noget, som udføres med et godt arbejdsmiljø. Men DanMowers maskine kan operatøren gå stille og roligt i fladt
terræn og styre den lille maskine gennem krattet. Hvis der
skal være en idé med det, skal man være hundrede procent
sikker på, at maskiner ikke pludselig opgiver ævred og går i
stå, fordi vegetationen er for sej eller skråningen for stejl.
Så kravene til alle komponenter er enorme. Den
monteringskasse, som skærmer for elektronikken, er
specialdesignet til at passe med maskinens kompakte indre,
men kvaliteten er ikke anderledes end andre
monteringskasser – dvs. i top. Læs mere om Dan-Mowers
specialmaskine og samarbejdet med Bernstein. KLIK HER.

Monteringskasser fås til dit behov

Bernstein leverer i øvrigt monteringskasser, der er skræddersyet til præcis dit behov.
Monteringskasser fås i 22 forskellige størrelser – med klart eller gennemfarvet låg. De
kan leveres med huller eller kabeltilslutninger, og i større serier kan du få dem i alle
RAL-farver. Monteringskasser fås også i Aluminium og Polyester. Her ses et udvalg af de
seneste specialprodukter, som er skræddersyede til vores kunders behov. Kontakt Henrik
Ovesen, hvis du ønsker rådgivning om monteringskasser.
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Bernstein Nyhedsbrev udsendes til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede og er tænkt som
inspiration til, hvordan du kan anvende Bernsteins produkter til at forbedre din forretning.
Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen med ideer, ønsker og kommentarer.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du FRAMELDE dig HER.
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