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Din logistik. Vores ansvar.

Vi har tradition for at behandle godset
som var det vores eget. En aftale er en
aftale, og levering sker som aftalt. For...

“...det er
vores ansvar”
Vi er stolte af vores klassiske dyder! Omhyggelighed og faglig stolthed. Dyder, der siden 1896
og gennem fire generationer, har gjort os til den moderne logistikvirksomhed, vi er i dag.

Som servicevirksomhed tilpasser vi os altid kundernes behov, og vores mål er at sikre godsets
hurtigste, fejlfrie vej fra A til Z. Og altid baseret på sikkerhed, rentabilitet og med mindst mulig
miljøbelastning.

Kort fortalt, så har vi erfaringen og ekspertisen til at tage ansvar for distributions- og logistikbehov for
alle typer virksomheder, der som os værdsætter kvalitet, professionalitet, nærhed og påregnelighed.
Vi er stolte over at kunne påtage os dette ansvar!
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Jakob Wiborg Hansen. Direktør
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Din logistik. Vores ansvar.

Uanset hvor i Danmark der skal hentes
eller bringes stykgods eller pallegods,
kan du regne med os.
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Logistik skal
være logisk
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• 80 % af alt gods leveres inden kl. 12.00 den efterfølgende hverdag
• 100 % af alt gods leveres inden kl. 16.00 den efterfølgende hverdag
Vi tilbyder:

• Mulighed for tidsbestemte leverancer
• Leveringsperformance på +98 %. (dokumenterbart via leveringstatistikker)
• 90 – 92 % leveres med vores egne biler, hvilket betyder én omlæsning og derved
minimeres risikoen for skader

Dag-til-dag distribution

• Stykgods
• Pallegods
Vi leverer:

• Et enkelt parti/enkelt styk
• Større mængder
• Leverancer i serier
• Gods med ekstra længde/bredde/vægt

K. Hansen Transport er altid indenfor rækkevidde, når
du skal distribuere fra dag-til-dag og fra dør-til-dør. Vi
garanterer sikker og effektiv distribution, der hvor du
har brug for det, og når du har brug for det.
Hos K. Hansen Transport tilbyder vi erfarne
chauffører, der løser deres opgaver og kender den
sikre vej med dit gods. Du kan få lastbiler med lift,
kran, medbringertruck og alt det, der behøves for at
sikre en effektiv transport og levering.
Vi laver fleksible aftaler, der kan tilpasses alle dine
ønsker og behov. Der er mulighed for sen afhentning
og levering på faste klokkeslæt, døgnet rundt – ugen
ud. Uanset hvor - og hvornår der skal hentes eller
bringes gods, leverer K. Hansen Transport de bedste
muligheder og garanterer den bedste løsning til din
opgave. For os er det vigtigt at understrege, at det vi
aftaler, er det vi gør!
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Det er i dialogen med din
K. Hansen-rådgiver, vi afgør netop hvilke
ydelser og kombinationer, du har brug for

Krandistribution
Vi er specialister i distribution med kran med kapacitet op til 42 TM
(27 m. rækkevidde), der gør på– og aflæsning uafhængig af trucks
og byggekraner. Det er en fordel fx ved levering direkte til byggepladser eller til private modtagere.
Vort kvalificerede og uddannede chaufførteam har erfaringerne
og rutinerne til at udføre alsidige og krævende kranopgaver, og
vi råder over kranudstyr, der sikrer en korrekt gennemførelse af
opgaven.
Flere af kranerne er monteret med spil, rotator eller fly-jib for
yderligere at øge rækkevidde og muligheder. Der er mulighed for
specialtransporter med både ekstra længde og bredde.

• Vores fleksibilitet er unik og vore priser er konkurrencedygtige. Kunden betaler kun for den brugte plads på ladet
• Chaufførerne har den rette uddannelse og stor erfaring med
levering på byggepladser og løsning af vanskelige opgaver
• Vores rutenet dækker hele Danmark, hvor vi med kran kan
levere til alle hjørner af landet indenfor få dage
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Alle transport – og logistikopgaver kræver skræddersyede
løsninger, der passer til dit behov. Det er et mål for os, at
løse din opgave som du har forestillet dig det. Derfor tilbyder
vi planlægningsmøder, hvor vi sammen gennemgår behov,
muligheder og løsninger.
Sammen kan vi planlægge enkeltløsninger eller færdige totalløsninger med indbyggede garantier.
Vi stiller al vores erfaring og udstyr til din rådighed for at
finde den løsning, der passer bedst til din opgave, så ring og
aftal et planlægningsmøde med os.

Distribution med
medbringertrucks
K. Hansen Transport har specialiseret sig i kørsel med gods leveret
med medbringertrucks direkte til slutbrugere. Via vores landsdækkende rutesystem kan vi levere gods til modtagere i hele Danmark
med medbringertrucks.
Som en ekstra service kan vi medtage foder i big-bags, levere det
og blæse det direkte i silo. Det er en rentabel og fleksibel løsning,
især hvis samme kunde også skal have pallevarer leveret. Det
leveres på samme bil.

• Medbringertrucken gør os uafhængige af eksternt påog aflæssegrej
• Medbringertrucken er delvis terrængående, og er velegnet
til kørsel på byggepladser og ved landbrug
• Medbringertrucken er uundværlig til levering på ufremkommelige steder, fx villakvarterer eller lignende
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Lagerhotel
Har du brug for at outsource din lagerfunktion, eller blot
ekstra lagerkapacitet? Vi råder i dag over et 35.000 m2 topmoderne lagerhotel, hvor der er mulighed for opvarmet og
isoleret opbevaring. Der er ligeledes mulighed for opbevaring på vores 8.000 m2 videoovervågede udendørsarealer.
Vi er fødevaregodkendt til opbevaring af fødevarer, økologi
og foder.
Vi stiller medarbejdere med stor rutine i håndtering af alle
typer gods til rådighed - også tryk- og stødfølsomt gods,
og som vores kunde tildeler vi dig en fast kontaktperson på
lagerhotellet, som du altid kan få fat i.
Har du brug for håndtering af dit gods samt tømning af
containere og palletering, er dette også en mulighed.
Lagerfunktionen og distributionssystemet giver alle
muligheder for en skræddersyet distributionsløsning, hvor
lagerhotellet kan fungere som buffer-lager eller varetage
totallogistikken.
Vi står for detailplukning, emballering, udskrivning af labels
og fragtbreve med kundens logo og videre distribution. Vi
skræddersyer en løsning med en afregningsform baseret på
faste priser, der passer til din virksomhed.

• Opbevaring i reoler eller blok-stabling
• Internetbaseret kundeportal med adgang til lagerstatus,
lageropgørelser, bevægelser ind/ud af lagerhotellet for 		
egne varer. Ligeledes mulighed for en fuldintegreret
EDI-løsning
• Stregkodestyret lager med lokationsbaseret
IT-teknologi
• Containertømning, palletering, opbevaring, pluk og
forsendelse
• Faste kontaktpersoner
• Fleksible åbningstider
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Booking
Hos K. Hansen Transport har vi arbejdet målrettet med at forenkle vores forskellige bookingsystemer, så det effektiviserer såvel vore kunders - som vores interne arbejdsgange. Derfor kan
vi tilbyde både integrerede EDI-løsninger og en systemuafhængig online-booking.
De elektroniske bookingsystemer betyder, at du selv registrerer
de nødvendige oplysninger uafhængig af administrative forviklinger og omkostninger, derefter disponerer vi godset og du
udskriver selv dine labels

IT &
Teknologi

• Mulighed for booking via online-booking,
integreret EDI-løsning eller Consignor
• Track & Trace realtime
• POD-online
• Faktura via e-mail eller OIOXML-format
• Labels og pakkelister

Sporbarhed
K. Hansen Transport tilbyder en Track & Trace løsning, der gør
det muligt for vores kunder at spore deres forsendelser online
på colliniveau. Vores kunder mister aldrig overblikket, og kan
til hver en tid følge med i, hvor langt deres gods er kommet i
forsendelsesforløbet.
Forsendelserne scannes flere gange gennem hele forsendelsesforløbet fra afhentning hos vores kunde, til ankomst på vores
terminal, ved udlæsning på udgående bil og til levering hos modtageren. Scannerne opdaterer løbende, så detaljerne omkring
transporten er tilgængelige umiddelbart efter scanningen er
foretaget.
Ved levering kvitterer modtager på scanneren, så det er muligt
at få vist en E-POD via webbookingen. Og i de tilfælde hvor vores
kunder giver os tilladelse til at levere uden kvittering, tages et
billede af leveringen som dokumentation for, at godset er blevet
leveret på adressen. Det er specielt velegnet ved levering til
byggepladser, private modtagere m.m.
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Vi er altid interessede i at gøre
det så godt som muligt. Derfor
er tilfredshedsundersøgelser
vigtige for os
Generelt set - Hvordan vurderer du kvaliteten
af vores serviceydelser?

56%
28%
12%
Fremragende

4%
Meget
tilfredsstillende

Tilfreds
stillende

Nogenlunde
tilfreds
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Ringe

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale
os til andre?
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10%
Ekstremt
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Sandsynligt

Sandsynligt

Måske

1%
Ikke
sandsynligt

Kildehenvisning: Intern kundeundersøgelse hos K. Hansen Transport
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Marianne Bolander,
Purchaser hos Umicore Building Products
Scandinavia A/S,
siger:
“Jeg må indrømme, at vi har været meget spændte på opstarten hos K. Hansen Transport AS, da det kræver meget
omhu at pakke vores produkter. Vi har ca. 500 varenumre
på lager og meget ligner hinanden. Vi har rigtig meget pluk
helt ned til få styk, så vi ved af erfaring, at det kan være
svært at håndtere, især i starten. Men jeg må nok sige, at
indtil nu har det været en utrolig god og nem start og hele
teamet virker utrolig professionelt omkring deres arbejde.”

Vores
kunder
siger:

Jesper Dam Buch,
Servicechef hos Epoke A/S,
siger:
“Hos Epoke har vi lidt utraditionelle varer, som ikke lige
opfylder målene for en standard EUR-palle. Epoke producerer maskiner til glatførebekæmpelse og har en bred
palette af produkter indenfor dette område, bl.a. sneplove,
væskespredere, ladspredere, efterløbere og blandeanlæg.
Transport af disse maskiner kræver stor erfaring fra de
chauffører, som skal håndtere denne opgave. Vi har arbejdet sammen med K. Hansen Transport i mange år, og vi
har stor tiltro til både chaufførerne og det materiel, som K.
Hansen Transport gør brug af i forhold til at transportere
vores forskellige maskiner. K. Hansen Transport udviser
stor fleksibilitet, som er en meget vigtig faktor i vores
branche”.

Jes Andersen,
Supply Chain Manager hos Georg Jensen Damask,
siger:
“Vi valgte K. Hansen Transport AS som vores transportør,
idet vi ikke kun kunne gøre brug af landsdækkende dag-tildag distribution, men ligeledes fordi K. Hansen Transport
AS tilbyder lagerhotel samt tømning af vores containere.
Det er en stor fordel for os, at vi i én og samme virksomhed
har disse muligheder for en god og professionel håndtering af vores varer.”
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K. Hansen Transport AS
Park Allé 18 - 6600 Vejen
Tlf. 76 96 06 44 - Fax. 76 96 06 45
www.kht.dk
E-mail:
post@kht.dk
Booking:
distribution@kht.dk
Kundeservice:
kundeservice@kht.dk
Faktura:
faktura@kht.dk
Bankkonto:
4394-1578642
CVR-nr. 66 62 32 11
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