Den sikre

løsning

Protræ har igennem 3-4 år arbejdet på at finde den helt rigtige traileropbygning, som kombinerer sikkerhed, funktionalitet og et flot ydre

H

os Protræ går man ikke på kompromis med sikkerheden, og det er
den seneste levering af en håndfuld nye trailere også udtryk for. Senest fik
virksomheden i slutningen af 2016 leveret
fire nye gardintrailere bygget op til kørsel
med træprodukter herhjemme og til
Sverige.
De er bygget identisk op og er resultatet
af flere års samarbejde med Nordic Trailer,
som igennem de seneste 3-4 år har leveret i
alt 16 trailere til Protræ.
»Undervejs har vi justeret lidt på opbygningen, og vi har nu nået toppen af kranse-

kagen, kan man sige. Nu er de bygget op,
som vi gerne vil have dem, og fremadrettet
kommer nye trailere til stort set at ligne
dem her,« forklarer Morten Mortensen,
kørselschef hos Protræ.
Protræ har hovedsæde lige syd for Vejen
og var tidligere kendt under navnet Optimera. Nu er man dog gået tilbage til det
gode gamle navn, Protræ, og i den forbindelse har trailerparken også fået nyt design

med sorte farver i stedet for den tidligere
grå beklædning.
Kører det meste selv
Protræ har i alt 22 chauffører beskæftiget
med at styre de i alt 21 trækkere og 23
trailere i vognparken. I højsæsonen lejes

Morten Mortensen,
Protræ (th.) og Klaus J.
Gierl fra Nordic Trailer
har samarbejdet om
opbygningen.
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eksterne vognmænd ind, men
ellers bestræber man sig på at
køre langt det meste selv.
Morten Mortensen har selv
kørt som chauffør hos Protræ i
tre år, inden han blev kørselschef, og når der købes nyt grej,
bliver chaufførernes synspunkter i høj grad også taget med
på råd.
»Det er især finesserne
udvendigt, hvor man kan se
chaufførernes aftryk. De vil jo
gerne køre med noget, der ser
godt ud, men vi har også haft
en god dialog om funktionaliteten,« forklarer Morten Mortensen.
Trailerne er bl.a. udstyret
med et særligt system til kæpstokkene, som bliver opbevaret
indvendigt i hver ende af traileren – uden at være i vejen eller

optage plads, når de ikke er i
brug. Det betyder, at chaufføren ikke skal ud og ind af traileren hver gang – til gavn for
både arbejdsmiljø, sikkerheden
og tidsplanen.
»Fra firmaets side har vi altid
gået meget op i sikkerhed,«
siger Morten Mortensen.
Ingen løs is her
Et andet eksempel på dette
er tilvalget af Ice Roof – en
fabriksløsning fra NORDIC
Trailer, som består af en presenningstube oppe under taget,
som kan pustes op og løfte taget, så is og sne løsner sig. Som
sidegevinst undgås ophobninger af vand på taget, hvis systemet aktiveres f.eks. hen over en
weekend.
»Vi har også overvejet at lave
vores egen hjemmestrikkede
løsning, men det kunne ikke
blive helt så godt som den her
løsning fra fabrikken,« siger
Morten Mortensen.
Der sidder en styreventil på fronten af traileren,
som fungerer over traile-

Finishen er fin på de nye trailere, og ikke mindst
chaufførerne har haft indflydelse på den ydre fremtoning.

rens luftsystem. Med den kan
chaufføren let betjene systemet
inden afgang.
Nogle chauffører, der kører
Sverige, ligger ude. Resten
kommer hjem hver dag, og
trailerne holder på pladsen hos
Protræ. Der er også en snebro
på firmaets område, men man
har alligevel valgt at supplere
med den indbyggede løsning.

»Der er kommet mange flere
snebroer rundt omkring de
seneste par år, og det er jo fint.
Men det løser bare ikke problemet med, hvordan chaufførerne skal komme hen til dem,
hvis de holder på en rasteplads
eller i et industrikvarter uden
en snebro i nærheden. Og der
kan jo ikke være snebroer på
alle gadehjørner,« konstaterer

Der er monteret skabe til opbevaring af surringsgrej samt
et smart lille skab til en gasflaske.
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Hævbart tag er en stor fordel for chaufføren og
lagerpersonale under læsning af bilen.

Der er løft på 1. aksel, og 4. aksel er selvsporende.

kører i fem år i firmaet.
Set ud i fremtiden håber
Protræ dog også at kunne begive sig ud i modulvogntog,
specielt for de transporter, der
går til Sverige.
»Vi vil gerne have modulvogntog. Lige nu mangler vi tre
kilometer i at kunne komme
på det godkendte vejnet, så vi
må se på, hvad der kan lade
sig gøre. Men det er noget, der
er inde i overvejelserne,« siger
Morten Mortensen.

Morten Mortensen.
De seneste år er opmærksomheden steget på problemet
med is og sne, og det har også
kunnet mærkes hos trailerleverandørerne.
»Vi mærker en stigning i
salget af Ice Roof. Ud over at
beskytte mod is kan det jo også
holde taget vandfrit, så der er
flere fordele i det, som folk mere og mere får øjnene op for,«
siger Klaus J. Gierl, indehaver
af Nordic Trailer.
Har altid gas med
En anden fiks detalje, som er
værd at fremhæve på trailerne,
er det specialbyggede skab til
en gasflaske, som alle trailerne
har med sig. Firmaets primære
kunde er nemlig Jem & Fix,
og her leverer chaufførerne tit
varer uden for åbningstiden.
Som regel holder der derfor en

Ice Roof aktiveres let ved hjælp af en styreventil monteret
foran på traileren.

gaffeltruck foran butikken, som
dog ”ligger død” for at hindre
tyveri. Men med den medbragte gasflaske kan chaufførerne
selv få liv i trucken, læsse af
og tage gasflasken med igen til

næste stop.
Som nævnt er 16 ud af Protræs 23 trailere nu fra Nordic
Trailer, og de nyligt leverede
modeller danner base for kommende leveringer, som altid

Tekniske Specifikationer
Længde: 13.620 mm
Bredde: 2.540 mm
Vægt: King-pin 18 ton, bogie 30 ton
(36 ton teoretisk)
Affjedring: Luftaffjedring med hæve-/
sænkeventil
Aksler: 4 x 9 tons BPW-aksler, skivebremser. Aksel 4 som selvsporende/låst
ved > 40 km/t og baklys. Aksel 1 med
løft (lastafhængig og via trykknap).
Fælge: Navcentreret
Dæk: 8 stk. 385/65 R 22,5
Bremser: 2-leddet trykluft med ALBventil.
Opbygning: Skydepresenningstag. 450
mm hævetag med betjening i hjørnerne
28mm hårdttræsgulv med omega stålprofiler.
Multifunktionssurringshuller i kantprofil.
10 stk. stokkehuller i vognbund midt 70
x 40mm
Chassis varmgalvaniseret
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Med Ice Roof aktiveret løsnes is og
sne let. Kæpstokkene opbevares inde
i traileren for og bag uden at være i
vejen og optage lasteplads.

Der er 450 mm hævetag
med betjening i hjørnerne.

