
Køle- og frysehuse

Sådan holder du dine trucks godt 
kørende i køle- og frysehuse
Kølehusdrift er en af de hårdeste udfordringer, når man taler om 
materialehåndtering. De kolde temperaturer påvirker både batteriforbrug, 
elektronik, smøremidler og karosseri, men også truckførerens evne til at betjene 
trucken, samtidigt med at behovet for høj lagertæthed kan reducere selektiviteten 
og gennemstrømningen af varer. Heldigvis hjælper UniCarriers med at designe 
dine trucks og udstyr, så du får det bedste operationelle resultat.

At holde lageret kompakt reducerer 
energiforbruget, som er nødvendig for at 
holde temperaturerne nede. Ulempen ved 
dette er, at håndteringskapaciteten bliver 
reduceret, så det er vigtigt at finde den helt 
rette balance mellem lagertæthed og 
selektivitet, når du designer dit køle-/
frysehus.

Tætte opbevaringssystemer

Konventionelle justerbare pallereoler giver 
sjældent de laveste lageromkostninger i 
frysehuse, da udnyttelsen af gulvet er lav. 
Det er derfor værd at overveje alternative 
former for reoler, såsom double-deep, 
mobile pallereoler, dybdestabling eller 
gennemløbsreoler. 
UniCarriers' Lageranalyse er et vigtigt

Indsigt for eksperter

Materialehåndtering i en 
nøddeskal

Udkig gennem topvinduet af en opvarmet kabine på Tergo UMS



Udenfor frysehuset vil frosten begynde at 
smelte, for igen at fryse til is næste gang 
trucken kører ind i de kolde temperaturer.  
Sker dette flere gange vil et tykt lag af is 
begynde at dække forskellige dele på 
trucken og dette kan ødelægge 
komponenterne.

Tips til at undgå kondens

• Hold trucken i frysehuset hele tiden. Når 
der skal skiftes batterier, bringes batteriet 
til trucken og ikke omvendt. Hvis trucken 
skal ud af frysehuset, så hold den ude 
længe nok til, at den kan nå og tørre 
fuldstændig. Tørretiden kan forkortes ved 
at blæse varm luft over trucken med store 
ventilatorer.

• Hvis du er nødsaget til at køre ind og ud 
af frysehuset mange gange, bør du 
forsøge at køre inde i frysehuset i så kort 
tid så muligt og køre ude i de varmere 
temperaturer, så længe du kan. Dette for 
at undgå, at trucken bliver koldere end 0°
C.

• Hvis ovenstående er svært at efterleve, 
kan man i stedet gøre det omvendt og 
køre mest muligt inde i frysehuset og så 
lidt som muligt udenfor frysehuset. Idéen 
med dette er, at temperaturen aldrig 
kommer over  0°C, så isen på trucken 
ikke begynder at smelte.

Tag med nødudgang i frysehuskabine på en TERGO 
UMS.

værktøj, som giver os mulighed for at 
designe og kalkulere dit frysehus, for at finde 
den helt rigtige balance mellem lagertæthed 
og selektivitet.

Optimering af truckens ydelse

Meget kolde temperaturer reducerer 
truckens batterikapacitet med cirka 1% per 
grad under 30°C. Dette kan også forstyrre 
elektronikken i trucken, gøre olien tykkere og 
mere tyktflydende, mens det samtidigt kan 
påvirke svejsninger. Heldigvis er alle 
UniCarriers trucks designet til at yde optimalt 
under de hårdeste forhold. Ved almindelige 
forhold behøver maskinerne ingen ændringer, 
men skal de bruges i frysehuse, med 
temperaturer ned til -35°C, er de nødt til at 
tilpasses, for at opnå stor effektivitet og 
pålidelighed. Et eksempel på dette er når vi 
vælger kvaliteten af rustbeskyttelse, hvor vi 
sørger for, at det altid fungerer ned til mindst 
-35°C.

Undgå problemer med kondens

Men at køre trucks i temperaturer ned til   
-27°C er ikke det største problem; det er 
derimod at de konstant skal kunne køre fra 
de kolde temperaturer og ud i mere 
almindelige miljøer, for derefter at køre tilbage 
igen.

Kondens er nok den største tekniske 
udfordring ved arbejde i fryserum, da trucken 
begynder at blive påvirket ved temperaturer 
under 6°C. Hvis du nogensinde har set en 
truck komme ud af et frysehus og ruderne er 
blevet mere hvide, er det nemt at forstå, 
hvorfor dette bliver et problem.

UniCarriers TERGO UMS 
med opvarmet førerhus.
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Opvarmede kabiner
Et andet problem ved kørsel i fryserum er at 
holde operatøren varm. Bærer man tykkere 
tøj, samt tykkere sko, handsker og huer, 
bliver det sværere at betjene trucken og 
dermed at arbejde.

Maskinerne i UniCarriers' Tergo-serien fås 
med specialdesignede opvarmede kabiner, 
som afhjælper dette problem og giver en 
bedre ergonomi og effektivitet i fryserum.

Godkendt af industrien
UniCarriers har produceret trucks til 
frysehuse i mere end 50 år. Alle vores 
elektriske lagermaskiner fås som frysehus-
udgaver - lige fra palletrucks og stablere, til 
reach trucks og smalgangstrucks - og vi 
arbejder tæt sammen med vores kunder, 
for at løse ovenstående problemer og gøre 
deres arbejdsdag mere glidende.
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