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Kort om CITY LIFT A/S tiltag for bedrer Miljø
Liftvogne U.3500 Kg
AVANCERET DIESELTEKNOLOGI
NT400 motorer opfylder de gældende Euro6 emissionsnormer. Et partikelfilter reducerer mængden af dieselpartikler,
der udledes i atmosfæren, og er udstyret med automatisk og manuel regenerering, så det altid arbejder effektivt.

Lastvogne – Volvo
Vores Euro 6-motor har halveret partikelemissionerne og reduceret kvælstofilter emissionerne med næsten 80 %.
Vores LNG-drevne lastvogne har også markant færre emissioner.

Lifte – NIFTY HYBRID
NIFTY Hybrid’s revolutionære hybrid system kan automatisk bruge dens elektriske motor for power boost til enhver
tid, når der er brug for det. Dette gør også, at liften har en mindre motor (Tier 4 / EU Stage IIIB Diesel ) , som reducerer
brændstof forbruget. Derudover, reducerer dens udstødningsrensningssystem yderligere CO/NOx, partikler og
støjemissioner med op til 50% ( i forhold til lign. Typer )

Andre lift-typer
Vi forsøger ved indkøb af sikre os af maskiner kan benyttes på 230 / 380 V således af kunden har et valg om en mere
miljø-støjvenlig arbejdsgang.

Grønt Regnskab
Der forsøges ved hvert regnskabs år af gennemgå måling af miljøbelastning – dette foretages ved af undersøge hvor
meget der indkøbes af Olie-brændstof samt affald målt i forhold til omsætning. Herefter vurderes om eventuelle
stigning/fald i priser lave udsving i det færdige resultat

Sortering af affald samt spildprodukter
Vi har i mange år haft Sortering af vores olieprodukter ( filtre – slanger – spildolie ) samt batterier som afhentes af
miljøgodkendte underleverandører så vi sikre os af produkter behandles forsvarligt.

DRA – En certificering som ISO. Tilpasset vores marked
Vores udlejning – værksted – Logistik er underlagt en Certificeringsordning hvor vi dagligt udføre kontrol
Punkter der nedbringer fejl i hele udlejningsforløbet- dette nedbringer fejl-leveringer samt forøger sikkerheden på
materiellet – både nedbrud samt ekstra transporter forhindres og giver et bedrer miljø

