
Rolige bevægelser og skånsomt aftryk
OMME et godt valg...

Et godt tip!
Lars har bygget en 3-aksel trailer til at transportere sine 
bæltelifte. Liftens støtteben sættes i højeste position og 
traileren bakkes ind under liften. Herefter sænkes liften 
ned på traileren. ”Fra jeg starter med at pakke liften 
sammen til jeg kører, går der max 12-13 minutter – det 
er da nemt”

For kalkmalere er opgaverne ofte ved kirker, slotte, 
kulturelle institutioner, og andre bevaringsværdige 
bygninger. Det er derfor vigtigt, at de kan tilgå bygningerne 
uden at præge underlag, ødelægge buskads rundt om 
eller på anden måde beskadige omgivelserne. 

Jysk liftservice består af 6 personer inkl. ejeren 
Lars Nikolajsen. For en kirkekalker er der mange vigtige 
elementer som man skal tage hensyn til. Ofte skal liftene 
opstilles over hække, køres igennem trænge gange og 
på blødt underlag. Mange forhindringer, som man skal 
navigere rundt- og over om. 

”Det er vigtigt vi ikke kommer til at ødelægge underlaget når vi arbejder. 
Bæltelftene fra Omme er så nænsomme mod underlaget, at man ikke kan se at liften har været der. 
Vi kan med bælteliftene komme derhen hvor det er umuligt at køre med almindelige bomlifte”

Lars Nikolajsen, Jysk Liftservice 

“Når vi skal opstille på kirkegårde, 
har vi ikke problemer med at komme 
rundt, selvom der er trængt. Selv 
mellem gravstederne kan vi køre fordi 
Ommeliftene er så kompakte som de er.”

Liftens platform
For Lars er det vigtigste i hans arbejde at liftene er meget 
rolige i bevægelserne, og det er Ommelifte. 

Omme bæltelifte

√ Skånsomme bæltebånd

√ Kompakte dimensioner

√ Robust bygget og godt afskærmet

√ Nem at navigere og operere

√ Rolige bevægelser

Liften kan stilles op i en smal/bred opstilling, så den 
fylder meget lidt. Knækket på liften gør at den kan stilles 
op over hække, som der er en del af på 
kirkegårde.  

“Hvis liften hopper i bevægelsen, skal der ikke meget 
til at få kalken til at ryge ud af spanden”.

Lars er glad for den nemme betjening og han har derfor 
ingen problem med at sætte sine medarbejdere op i 
liftene, da han er sikker på de sagtens kan operere dem. 

I Juni  2022, besøgte OMMELIFT kalkmaler Lars Nikolajsen, 
Jysk Liftservice ved Engelsholm Slot, Bredsten. Lars havde 
netop købt sin tredje Ommelift, en OMME 2350 RBDJ 
bæltelift.


