
SPRINT: Aldrig har det været 
nemmere at plukker ordrer 

Med SPRINT bliver plukning af ordrer meget nemmere, 
sikker, hurtigere, sjovere og effektivere. 

I en verden med stor konkurrence, og pres på firmaerne for at 

effektivere at optimere arbejdsgange er det vigtigt at tage de 

mest lønsomme og up-to date løsninger i brug. En af de dyreste 

er medarbejder omkostninger. Og her kommer SPRINTEREN 

virkelig til stor hjælp. 



 

Hvad er alternativerne? 

 
Anvendelse af stiger: 
Som en gammel tradition er man tilbøjelig til at bruge stiger når 

man plukker varer ned. Men kommer man op i lidt større kasser 

eller emner som skal hentes ned bliver det hurtigt besværligt at 

komme op og ned, samtidig med der også er fare for at miste 

balancen. Selvom de fleste stiger i dag er på hjul er det stadig 

muligt at miste balancen, og hver gang man skal flytte til en ny 

plukke destination skal man ned og skubbe den rundt. Afhængig 

af størrelsen på ordren som skal plukke kan de blive adskillige 

gange man skal op og ned af stigen, og flytte den rundt. 

 

Anvendelse af truck: 
Alle firmaer med højlager har selvfølgelig en truck, men ulempen 

ved at anvende en truck er at den er mere klodset at komme 

rundt med, samtidig at drejeradiussen er større. Samtidig bruges 

trucken også til en anden jobfunktion, som gør at den ofte er 

optaget. Her er SPRINTEREN det perfekte supplement. Som 

hovedopgave er den afsat til ordreplukning, og derved altid 

tilgængelig, og kommer let rundt i gangene, også hvis der skulle 

stå mindre forhindringer i vejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 

Nedenstående er bare et udpluk af de fordele og 
muligheder for optimering ved brug af SPRINTER: 
 

• Reducering af medarbejder omkostninger 

• Reducerede risiko for arbejdsulykker 

• Formindsket risiko for beskadigelse af varer samt inventar 

• Mindre belastning i arme, ryg, og ben på medarbejderen 

• Op til 40% hurtigere plukketid 

• Forbedret produktivitet uden investeringer i ny bygninger 

og automatiseringer 

• Gladere og mere tilfredse medarbejdere 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

ErgoLift’s salgs team på tlf. 44 600 440 vi står altid klar til at 

hjælpe. 
 

 

 

   

 

 

   

   

   

     

 

http://braviisol.us11.list-manage.com/track/click?u=a9dc4695b4472f3bf3581a8e9&id=48e91a932a&e=4e25c7b146
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