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Effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe
Grønbech & Sønner A/S har
leveret en SPP motorunit, som
efter
følgende er blevet til en
effektiv og energirigtig bered
skabstrailerpumpe hos Vording
borg Forsyning.
Mikkel Blücher fra Vordingborg For
syning fortæller her, hvordan de har
opbygget beredskabstrailerpumpen:
”Planen var at anskaffe en passende
størrelse boogietrailer og efterfølg
ende montere motorpumpen fra SPP
sammen med øvrigt nødvendigt til
behør. Den skulle indrettes sådan,
at den ville være klar til øjeblikkeligt
beredskab med alt til faget hørende.
Der er tænkt i arbejdsmiljø
Der var fra starten tænkt i arbejds
miljø, for pumpetraileren er forsynet
med sider, der kan klappes ned hele
vejen rundt for at lette adgangen til
slanger og service – og for maksi

mal udnyttelse af pladsen er SPP’s
pumpeunit monteret på en galvani
seret ramme, som er hævet fra
trailerbunden, så de i alt 33 meter
sugeslanger kan ligge herunder.
Derudover er der plads til 200 mtr. 4”
slanger og 100 mtr. 6” trykslanger,
som står i ruller på ladet af traileren
rundt om SPP pumpeunit’en sam
men med rørovergange og fittings.
Den uundværlige værktøjskasse er der
plads til i fronten af traileren, så nød
vendigt værktøj aldrig er langt væk.
Af arbejdsmiljøhensyn er traileren for
synet med en ”mover”, som kendes
fra campingvogne. Moveren trækker
direkte på hjulene, og pumpetraileren
kan via fjernbetjening let manøvreres
på plads. I øvrigt er der monteret lys
på pumpetraileren, så den kan tilkob
les på alle tidspunkter af døgnet”,
slutter Mikkel Blücher.
Ekstra dieseltank ikke nødvendig
Det eneste, der ud fra den oprinde
lige plan blev fravalgt, er en ekstra
dieseltank. SPP’s pumpeunit har vist
sig at være så økonomisk, at den
standardmonterede dieseltank på
220 ltr. giver rigeligt med kapacitet.
Den samlede vægt på beredskabs
pumpetraileren er ca. 2 tons inkl.
slanger og 220 ltr. diesel.

En effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe præsenteres af Mikkel Blücher fra
Vordingborg Forsyning (t.h.) og Key Account Manager Morten Juel Petersen fra Grøn
bech & Sønner A/S

Overraskende stor styrke
Mikkel Blücher er i øvrigt positivt
overrasket over styrken på SPP’s
pumpeunit, bl.a. har den ved for
søg vist sig at give rigeligt tryk til et
sprinklersystem i en stor halmlade.
Sagen er den, at Vordingborg For
syning har en kæmpe halmlade, som
benyttes til lagring af halm til kraft
varmeværket. Da Brandvæsnet p.t.
ikke har materiel, der kan tilsluttes
og give tilstrækkeligt tryk til sprinkler
systemet i halmladen, har Vording

AUMA/SIPOS kursus
Traditionen tro har Grønbech &
Sønner A/S afholdt kurser vedr.
AUMA/SIPOS aktuatorer i årets
første måneder.
På kurserne fokuseres på såvel de
mekaniske som de elektroniske dele
- meget bliver gennemgået i detaljer,
og deltagerne prøver selv at sam
menbygge og indjustere aktuatorer.

Michael Petersen, som er elektriker
hos Hofor, har deltaget i et af kur
serne:
”Som elektriker har jeg ikke så meget
med mekanik at gøre, men på kurset
fik jeg et godt indblik i mekanikken
og en god fornemmelse for, hvad det
indeholder”, fortæller Michael Pe
tersen, og han fortsætter: “Vi har en

del AUMA siddende på vores anlæg,
men jeg må sige, at det jo er sjældent,
der er noget bøvl med dem. Under
alle omstændigheder fik jeg et godt
udbytte af kurset”.
Her ses salgs- og servicesupporter Jens
Ulrik Jensen, fra Grønbech & Sønner A/S
i midten i færd med at gennemgå justering
af AUMA drev. Michael Petersen ses som
nr. 2 fra venstre.

borg Forsyning lavet deres eget be
redskab med SPP pumpetraileren;
den giver nemlig tilstrækkeligt tryk til,
at sprinklersystemet fungerer.
I øvrigt har den indbyggede vaku
umpumpe også vist sig at være
yderst effektiv, når der skal ansuges
– og med så mange fordele på en
gang, er Mikkel Blücher ikke i tvivl
om , at det var en god investering.

Styr på dokumentationen
Hvad er det, der gør, at et hand
els- og ingeniørfirma som Grøn
bech & Sønner A/S har hele 2
fuldtidsmedarbejdere til at hånd
tere dokumentation?

tilfælde kræves også manualer, test
blade, certifikater osv. Til større pro
jekter har kunderne ofte specifikke
ønsker til, hvordan dokumentationen
skal se ud.

Hvis man spørger afdelingschef i
Teknikdivisionen Tanja Callesen, så er
svaret enkelt: ”Det er der simpelthen
brug for. Inden for de seneste 10-15
år er kravene til dokumentation på de
produkter og løsninger, der handles
med, blevet skærpet betydeligt.”

Det er Karin Lauridsen og Tina Rich,
der har ansvaret for dokumenta
tionen hos Grønbech & Sønner A/S,
og de nikker samtykkende, når der
tales om skærpede krav.

Grønbech & Sønner A/S’ teknikdivi
sion leverer produkter og løsninger
inden for ventiler, pumper, instru
mentering, dosering m.m.
Specifikke ønsker til dokumentation
Dokumentationsafdelingens opgave
er at hjælpe salgsafdelingen med
udarbejdelse af dokumentation til
de ordrer og projekter, der kommer
ind i huset. Er der tale om et enkelt
produkt, kan en driftsvejledning og
et datablad være nok, men i mange

Både elektronisk og hard copies
”Ved de større projekter er det som
regel ikke nok med driftsvejledning og
datablad, så kræves nemlig ofte også
bruger- og vedligeholdsmanualer,
tegninger, konformitetserklæringer,
certifikater m.m. Vi har haft projekter,
hvor dokumentationen alene har fyldt
12 ringbind, og hvis kunden ønsker
f.eks. 5 sæt, ja så skal vi producere
60 ringbind med dokumentation,”
fortæller Karin Lauridsen.
”Vi har selvfølgelig god gavn af for
skellige IT-systemer, som letter arbej
det og gør det muligt
at lagre dokumenta
tionen elektronisk,
men det er stadig
sådan, at de fleste
kunder ønsker hard
copies, og de får
begge dele”.

Der arbejdes med store
mængder af dokumen
tation hos Grønbech &
Sønner A/S

Sproget spiller en væsentlig rolle
Meget af dokumentationen indhentes
fra leverandørerne, som oftest er fra
Tyskland eller et andet europæisk
land, og ifølge en bestemmelse fra
EU kan kunden kræve dokumenta
tion på det lokale sprog. Det bety
der, at dokumentationen - eller dele
af den - i nogle tilfælde skal leveres
på f.eks. norsk, italiensk, polsk eller
russisk.
”Det kan forekomme, at vi sender
dokumentation ud af huset til over
sættelse, men vi har selv kapacitet
i huset til at oversætte langt det
meste”, supplerer Tina Rich.
Ved de helt store projekter/tilbud, f.eks.
i forbindelse med kraftvarmeværker,
er kravsspecifikationerne ofte meget
omfattende, og der stilles også ind
gående krav til sikkerhed og miljø
med dertil hørende dokumentation. I
de tilfælde træder Grønbech & Søn
ner A/S’ QHSE-koordinator til med
supplerende dokumentation.

Mange bække små ...
En virksomhed, der sælger miljø
rigtige produkter, som bidrager til
at gøre luften mere ren og til at
spare på vandet, må også tage
sin egen medicin.
I 2009 begyndte Grønbech & Sønner
A/S at følge selskabets udledning af
CO2.
Der blev iværksat en del små men
effektfulde tiltag på såvel hoved

kontoret som i alle afdelinger rundt
om i landet, bl.a. ved at stille krav til
indkøbte bilers udledning, løbende
opgradering af ventilationssystemer
og varmeanlæg, energibesparende
lysarmaturer/-kilder osv.
Efter at have udarbejdet grønne regn
skaber hvert år i nu 5 år, kan der frem
vises et imponerende resultat – nemlig
en nedbringelse af CO2 på hele 23,2%
målt på 2009-udledningen.

Grønbech & Sønner A/S har opnået et flot
resultat ved fokus på nedbringelse af CO2
udledning.

Aktiviteter i 2014
Grønbech & Sønner A/S arrangerer og/eller deltager i flere arrangementer
i løbet af 2014 - her er et udpluk:
Uge 18	-	 KSB showbus på turné på Sjælland - fokus på vand/spildevand.
13. juni	-	 Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Frederikshavn
9.-11. sept.	-	 Automatik14 - udstilling i Brøndby Hallen
Uge 43	-	 KSB showbus på turné i Danmark - fokus på energi.
30.-31. okt.	-	 Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg
27.-28. nov.	-	 Ajour 2014
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