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“Vi er altid foran”

DANTRA A/S
Familievirksomheden Dantra A/S daterer sig helt tilbage til
1920, og i dag ledes virksomheden af Kenneth Jensen, der er
fjerde generation i rækken. Dantra A/S er bygget på sunde,
jyske traditioner, men samtidig holder vi blikket på fremtidens
udvikling og innovation. Det er faktisk så vigtigt for os, at vi
på flere områder er banebrydende i transportbranchen. Men
vores jyske rødder holder os tæt ved jorden, og Dantra A/S er
i dag en solid og velkonsolideret transportvirksomhed.
Med mere end 100 tankvogne er Dantra A/S i dag blandt de
førende i transportbranchen i Skandinavien inden for for tanktransport af flydende produkter som kemikalier, olie/benzin,
forskellige typer tekniske produkter, samt medicinalvarer,
fødevarer og levnedsmidler. Med base i Hjøllund dækker
Dantra A/S både Skandinavien samt store dele af det øvrige
Europa og – naturligvis – hele Danmark. Ud over hovedsædet i Hjøllund har Dantra A/S også afdeling i Padborg, samt i
Sverige, Tyskland og Litauen.

Dantra A/S adskiller sig ved et kvalitetsstyringssystem ud over
det sædvanlige - samt ved en helt unik masterdriver-ordning.
Vi har sat særligt fokus på styring af kvalitet, miljø, sikkerhed,
dokumentation, sporbarhed og produktviden, og derfor har
Dantra A/S siden 1995 været certificeret efter ISO 9001 og siden
2009 efter ISO 14001. Dertil kommer certificeringer fra SQAS
og GMP+, samt ADR-certificering til kørsel med farligt gods.
Hos Dantra A/S er kundens behov i fokus. Dette er i kombination med vores stabile og høje kvalitet og sikre kørselsmønstre
én af grundene til de mangeårige samarbejdsrelationer med
vores kunder. Men Dantra A/S ville ikke kunne fungere, uden
dygtige og loyale medarbejdere. Derfor sørger vi løbende for
at uddanne og efteruddanne vores medarbejdere. Det giver en
stor arbejdsglæde og -tilfredshed i medarbejderstaben. Hos
Dantra A/S ved medarbejderne, at vi sætter deres sikkerhed
og arbejdsglæde højt, hvilket betyder vi ofte fejrer jubilæer
blandt vores medarbejdere.
Med løbende træning, uddannelse og videreuddannelse af
vores dygtige medarbejdere er Dantra A/S i stand til at holde
sig i front i branchen.

Dantras værdier:
- Kvalitet
- Service
- Troværdighed
- Nytænkning
Direktør Kenneth Jensen

3

Plombering af slange på levnedsmiddel tank

Filter på levnedsmiddel tankvogn
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“Kvalitet er ikke en tilfældighed,
men resultatet af en målrettet indsats”

Transport af levnedsmidler og foderstoffer
Dantra A/S kører levnedsmidler, fødevarer, medicinalvarer og
foderstoffer både nationalt i Skandinavien og internationalt
i Europa.
Alle disse produkttyper køres med ATP-godkendte tankbiler,
der er specielt opbyggede til kørsel med levnedsmidler og
foderstoffer.
Hos Dantra A/S er alt materiel og alle kørsler registreret i
virksomheden, og vi har mindst syv års sporbarhed på vores
transporter. Det betyder ikke blot, at vi kan fortælle, hvorfra
og hvortil, vi er kørt, men også at vi kan dokumentere præcist,
hvornår og hvilket produkt, der var i tanken under transporten.

Tankene renses omhyggeligt efter hver kørsel. Det gælder
både tanken og slanger. Efter rensningen plomberes tanken,
og der udstedes rensecertifikat. Herudover foretages med
jævne mellemrum slangetrykprøvning. På den måde sikrer vi,
at tanken er både biologisk og kemisk ren og dermed helt klar
til den næste transport. Vores tankrensnings-anlæg i Hjøllund
er certificeret efter ISO 9001/14001 og SQAS og GMP+.
Vores kunder inden for dette område tilhører fødevarebranchen, medicinalvarebranchen og levnedsmiddelbranchen.
Levnedsmiddel skilte på tankvogn

Sporbarhed er ligeledes ensbetydende med moderne, indbygget flådestyring og satellitovervågning af alle biler. Derfor
kan vi til hver en tid trække alle relevante oplysninger om hver
kørsel ud af vores system.
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Specielt koblingsudstyr på teknisk tankvogn

Transport af tekniske produkter
Dantra A/S kører også en række tekniske produkter både nationalt i Skandinavien og internationalt i hele Europa.
Vi har således mulighed for at køre med både isolerede og
uisolerede rustfrie tankvogne, tekniske transporter, ADRtransporter samt temperaturregulerede transporter.
Alle tanke i virksomhedens flåde er monteret med kompressor,
hvilket sætter os i stand til at trykke produktet af igen med luft,
og vi kan også tilbyde transport med tankbiler der er udstyret
med hydraulisk pumpeudstyr, hvis opgaven kræver det.

Hos Dantra A/S er alle chauffører specielt uddannede og
trænede i at køre med de forskellige produkttyper. Dette giver
stor produktviden og indsigt, som vi mener, er af stor vigtighed, når man specialiserer sig inden for netop dette område.
Kvalitetsstyring tager vi alvorligt, og vores ISO 9001 og 14001
er garanti for, at kvalitet og sikkerhed er i højsædet, ligesom
vi også er SQAS certificeret.
Vores kundegrupper her er både nationalt og internationalt
inden for oliebranchen, den kemiske branche, den tekniske
branche og medicinal branchen.

Chauffør iklæder sig beskyttelsesudstyr
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“Vi sætter sikkerhed,
		
miljø og kvalitet i højsædet”

Isætning af farlig gods skilte på ADR tankvogn
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Benzin/olie distributionsbil
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Transport af benzin og olie
Dantra A/S er højt specialiseret inden for transport af brændstof og olie - som eksempelvis benzin og diesel, etanol, biodiesel, fyringsolie, flybrændstof (Jet A1), fuel, samt smøreolie og
additiver. Vi kører disse produkter nationalt i Skandinavien,
samt internationalt i Europa.
Udstyret til transporten af disse produkter er meget specialiseret, og Dantra A/S kører med tankbiler med pumpe,
rulleslanger, målere og alt det tekniske udstyr, der garanterer
sikker levering af eksempelvis benzin og diesel direkte til
tankstationer samt flybrændstof til lufthavne. Sikkerhed og
miljø er særlige fokusområder for disse transporter.
Af vægtmæssige grunde køres denne type transporter i særlige aluminiumstankbiler, så vi kan køre effektivt med størst
mulige mængder.
Chaufførerne inden for dette område er særligt uddannede og
trænede i kørsel med sådanne produkter. Hos Dantra A/S har vi
således skemalagte uddannelser inden for eksempelvis energirigtig kørsel, glatbanekørsel og brandbekæmpelse. Desuden
har alle chauffører uddannelse i førstehjælp. Denne uddannelse er løbende og obligatorisk for alle ansatte chauffører
hos Dantra A/S.
Også inden for denne type transport er vi ISO 9001/14001certificeret, og derudover er vi certificeret af SQAS.
Kundegrupperne er både nationale og internationale olieselskaber samt energiselskaber.

“Alle vores chauffører bliver løbende
uddannet inden for sikkerhed og miljø”

Chauffør ved at betjene aflæsserudstyr
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En coated tankvogn til kemikørsel

Transport af kemiske produkter
Dantra A/S kører kemiske produkter nationalt i Skandinavien,
og internationalt i det øvrige Europa.
Denne type transporter køres i særligt materiel på biler med
coatede tanke. Det betyder, at vi kan køre med specielle
produkter, som eksempelvis forskellige stærkt ætsende syreog base-produkter.
Disse tankvogne er dedikerede og kører udelukkende med
kemiske produkter. Herudover er også chaufførerne særligt
uddannede til kørsel med de meget farlige produkter.

Ved siden af de fastlagte kurser i brandbekæmpelse, energirigtig kørsel, glatbanekørsel og førstehjælp er chaufførerne
også særligt trænede i håndtering af kemiske produkter. Og
de er naturligvis iført særligt beskyttelsesudstyr under af- og
pålæsning.
Chauffører i dette produktområde er specialister og kører kun
inden for dette produktområde. Vi målretter både basis - og
efteruddannelse direkte til denne specielle niche-kørsel.
Kundegruppen her er kemiske og tekniske virksomheder.

"Dantra er certificeret efter flg. standarder:
		
ISO 9001, ISO 14001, ADR, SQAS, GMP"
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“Alle vores chauffører er specialister
			
inden for netop
		
deres funktionsområde”

Chauffør i særlig kemisk beskyttelsesudstyr
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Kørselsteamet ved Dantra

Dialog mellem en af Dantras masterdriver og den kvalitetsansvarlige
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“Vi stiller store krav
		
til vores chauffører hos Dantra A/S
- og vi er stolte af dem”

Masterdriver-system
Hos Dantra A/S har vi udviklet et særligt system til løbende
uddannelse af vores chauffører. Siden 2005 har vi haft vores
masterdriver-system, et innovativt og nytænkende system,
der har været til inspiration for andre i branchen, hvilket vi
naturligvis er stolte af.
Masterdriver-systemet handler kort fortalt om grundig
oplæring og løbende træning samt efteruddannelse af vores
chauffører. Dantra A/S har i dag både masterdrivere i Danmark
og i Sverige, og disse arbejder kontinuerligt med træning og
uddannelse.
Alle chauffører, der ansættes hos Dantra A/S, har flere års erfaring allerede ved ansættelsen. Men ikke desto mindre skal alle
gennemgå minimum tre ugers særlig træning hos os. Først
efter flere testkørsler med en masterdriver bliver chaufføren
godkendt til at køre selvstændigt hos Dantra A/S. Flere gange
årligt får alle chauffører sparring af vores masterdrivers, der
gennemgår nye regler og krav med chaufføren og desuden
kører kontrolkørsler for at sikre, at alle procedurer overholdes.

Vi stiller store krav til vores chauffører hos Dantra A/S. Men
vi er også stolte af dem. Og vi er stolte af vores kvalitetsstyringssystem og vores masterdriver-system, der har ført til
et væsentligt reduceret skades- og fejl-niveau. Vores systemer
er under løbende vurdering og udvikling. Og skulle der ske
fejl, sørger vi for at implementere procedurer, så vi undgår
lignende fejl eller uheld i femtiden.
Alle lastbiler i Skandinavien er plomberet til 80 km/t og i det
øvrige Europa til 85 km/t. Herudover er alle lastbiler forsynet
med røde sikkerhedsseler. Et valg, vi har truffet for at sætte
fokus på brug af sikkerhedssele og vise omverdenen, at vi
tager sikkerhed alvorligt. Derudover indkøber vi udelukkende
lastbiler, der er forsynet med alkohollås.
Hos Dantra A/S bygger vores kvalitet på mere end 90 års
erfaring og viden. Og dette arbejder vi kontinuerligt på at
forbedre og udbygge til vores kunders fordel.

Chauffør betjener alkohollås
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"Tankrensningsanlægget er certificeret
		
efter følgende standarder:
ISO 9001, ISO 14001,
			
SQAS, GMP+, EFTCO"

Moderne tankrensningsanlæg
Ud over vognmandsforretningen, råder Dantra A/S også over
eget tankrensningsanlæg og autoriserede lastvognsværksteder.

Vores anlæg er ISO 9001, ISO 14001, SQAS, GMP+ og EFTCOcertificeret, og vi kan til enhver tid sørge for dokumentation
for, at tankene er 100 % rene efter rensningen.

Dantra’s tankrensningsanlæg og vaskehal er blandt de mest
moderne i branchen. Vi kan tilbyde udvendig vask af alle slags
vogntog, entreprenørmateriel og busser i vores vaskehal.

Miljøet er vigtigt, og derfor er vores anlæg i løbende udvikling.
Vi udskiller, genanvender og renser store dele af vaskemidler,
kemikalier og vand i forbindelse med driften. Hele anlægget
er endvidere under løbende kontinuerlig kontrol af miljømyndighederne.

Vores tankrensningsanlæg kan både rense og teknisk rengøre
tankvogne, silovogne, tankcontainere og alt tilbehør. Vi udsteder godkendt rensningscertifikat og kan endvidere sørge
for plombering af tankvognen. Endvidere kan vi også tilbyde
trykafprøvning af aflæsser- og hydraulikslanger og efterfølgende udstede certifikat for dette.

Tankrensning af tankvogn
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Værkstedshal i Hjøllund

Autoriserede lastvognsværksteder
Dantra A/S råder over to autoriserede lastvognsværksteder:
Truckcenter Midtjylland, der er beliggende i Hjøllund, og
Truckcenter Padborg.
Dantra A/S har haft eget værksted og været autoriseret DAFværksted siden starten af 1970’erne. Ud over vedligeholdelse
og reparation af vores egne biler, tilbyder begge truckcentre
også alle former for service, reparation og syn til andre kollegaer i transport branchen. Vores truckcentre råder desuden
over moderne chaufførrum, gratis spejlbane med mere.

Vi kan udstede kontrolattest for fartbegrænser og vi er autoriseret til analog og digital tachograf. Herudover er vi i
Hjøllund både Euromaster Partner og VBG Servicepartner.
Derudover har vi også et stort cafeteria med vask/toilet faciliteter, og et moderne tankanlæg med truckdiesel og AdBlue.
Endelig har vi også et 42.000 m2 stort oplyst og indhegnet
parkeringsområde til rådighed i Hjøllund.
På vores værksteder samler vi ekspertviden om vores tankbiler, og vi optimerer løbende vores vedligeholdelses- og
serviceprocedurer for at sikre, at vores materiel er i optimal
stand.

DAF Aut. service dealer
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The reflection of quality
driven by quality
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DAF og Dantra A/S fokuserer sammen på fremtiden
DAF Trucks Danmark A/S • Kystvej 18 • 6200 Aabenraa • Tlf. 45-74625510
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Hos OK har vi god energi
Men det har de andre energiselskaber
også. Energi er jo energi – sat på spidsen.
Forskellen på os og de andre ligger i
præcis timing og rigtig rådgivning. En
lille forskel, der gør en stor forskel på
din bundlinje.
Vi råder over nogle af landets bedste
rådgivere. Og vi er altid klar til at hjælpe
dig med at optimere dine energiindkøb
og geare din forretning, når det gælder
el, biobrændsel, fyringsolie, dieselolie,
Mobil og OK smøreolie, varmepumper
og naturgas.
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Få genergi 40
om 32 25
89
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Hvis du er interesseret i at høre, hvad
vi kan gøre for din forretning, er du
velkommen til at ringe til os på
89 32 25 40. Du kan også besøge
ok.dk og læse mere om energi fra OK.

Læs
mere på
www.ok.dk

Michelin og euroMaster
hjælper Dantra på vej!
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Ter Waarde 91
8900 Ieper, Belgium
Tel 00 32 57 34 61 71
info@transics.com
www.transics.com

BRÆNDSTOFFORBRUG FOR HØJT?

Du har spØrgsmålene, ﬁnd svarene på www.transics.com
deens.indd 1

I Sydleasing kender vi transportbranchen –
lad os derfor hjælpe dig på vej

18

13/05/11 13:48

Your motorway at sea!
Scandlines is connecting Scandinavia to the continent.
Scandlines is one of the largest ferry companies in the
Baltic region. Several hundred times a day our comfortable
ferries make their way north and south and to the Baltic
states.
Please contact Scandlines Freight for further information.
Welcome on board!

ERHVERV

Er din tele- og
dataløsning up-to-date?
Læs mere på telia.dk/erhverv
eller ring 80 10 10 02
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Dantras vision:
		
"Vi vil være
vores kunders førstevalg!"

Dantra AB
Oljevägen 28
S - 211 24 Malmö
Sverige
Tlf.:  +46 40-18 55 21
www.dantra.se
Dantra GmbH
Europastrasse 33A
D - 24976 Flensburg - Handewitt
Tyskland
Tlf.: +49 461500 89170
www.dantra.eu
DT Baltic - Lithauen
UAB DT Transport Baltic
Ravedondvario pl.141
LT - 47192 Kaunas
Litauen
Tlf.: +45 8798 3333
www.dantra.eu
Truckcenter Midtjylland A/S
Vejlevej 7, Hjøllund
DK-7362 Hampen
Tlf.: +45 8798 3311
www.truckcentermidtjylland.dk
Truckcenter Padborg A/S
Transitvej 22
DK-6330 Padborg
Tlf.: + 45 7467 0460
www.truckcenterpadborg.dk
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