Giant minilæsser på uddannelsesstedet
Troldkær skolen
Troldkærskolen i Rødding, har stor fokus på at give unge mennesker nogle
gode praktiske kompetencer til det videre arbejdsliv. Der undervises i flere
områder, bl.a. maskinlæring, værkstedsfag og håndværksfaglige områder.
Lederne har som vision at skabe et godt fundament for de unge til deres
videre arbejdsliv, derfor prioriterer man bl.a. at have nogle maskiner der
afspejler standarden i markedet og som lever op til nutidige krav og standarder. En frontlæsser traktor ønskede de at udskifte med en minilæsser og
der var flere mærker inde i billedet. De afgørende kriterier for valg var bl.a.
stabilitet i maskinen, sikkerhed, pris, venderadius, godt udsyn, åben kabine
og ekstra lys. Disse egenskaber og krav levede Giant op til.
Giant minilæsseren indgår i dag som fast del af maskinparken på skolen og
bruges til et utal af opgaver og uddannelsesformål.
Af opgaver den klarer kan nævnes:
• Håndtering af flis
• Transport af træstammer
• Snerydning
• Træk af vogn – har trækkugle
• Pallegafler til diverse formål
• Undervisning
”Vi er meget glade for vores Giant, det er en kompakt lille allround maskine.
Vi og eleverne synes den er nem at bruge og den korte bagende giver de
unge mennesker et godt udsyn. Modeller der knækker ved drejning under
sædet, passer simpelthen ikke til vores brug. Frontlæsser traktoren havde
kabine med glas og var stor, så når eleverne brugte maskinen var der en
større risiko for skader. I dag kan de meget nemmere orientere sig og der
kan tales med maskinføreren, det kunne vi ikke før i den store frontlæsser.
Vi valgte Giant af flere årsager, men driftsikkerhed og service var vigtige
områder for os. Det vigtigste element for os er dog sikkerhed i alle afskygninger i forhold til vores elever og her lever Giant op til vores krav. Vi kunne
sikkert have fået en billigere maskine fra Kina, men turde ikke vælge den
løsning. Maskinen bliver brugt til et utal af opgaver og er en af de maskiner
der bruges mest på skolen. Den er stærk og brugervenlig vi er alle rigtig
glade for den” supplerer Henning og Jan hinanden med at fortælle. De er
begge værkstedsledere på skolen.
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