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GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Cinemagrafi

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Snap-video
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KVALITETSSÄKRAD TANKTRANSPORT
Dantra Group är ett familjeägt transportföretag som
grundades 1920, och som idag drivs av Kenneth Jensen, som är fjärde generationen i rad att leda företaget. Företaget bygger på sunda värden, och med
konstant fokus på innovation och utveckling är Dantra Group en pionjär i transportsektorn.
Företaget är specialiserat på transport av flytande råvaror och halvfabrikat till och från teknik- och kemiföretag, samt läkemedelsföretag i Europa. Fordonsparken består av mer än 250 enheter, vilket gör Dantra
Group till ett av de ledande tanktransportföretagen i
Skandinavien.
Med sitt speciella kvalitetsledningssystem och ett
helt unikt masterdriversystem sätter Dantra Group
stort fokus på styrning av kvalitet, miljö, säkerhet,
dokumentation, spårbarhet och produktkunskap.

DANTRAS VÄRDEN
- KVALITET
- PARTNERSKAP
- MEDARBETARE

Dantra Group har sedan 1995 varit certifierat enligt
ISO 9001 och sedan 2009 enligt ISO 14001. Till detta
kan läggas certifieringar från SQAS och GMP+, samt
ADR-certifiering för att köra farligt gods.
Med bas i Hjøllund täcker Dantra Group både Skandinavien och stora delar av övriga Europa och – naturligtvis – hela Danmark. Förutom huvudkontoret i
Hjøllund har Dantra Group även lokala avdelningar i
Køge och Padborg, samt i Sverige och Litauen.
Hos Dantra Group har vi fokus på att upprätthålla säkra körmönster och stabil kvalitet. Den höga kvaliteten
är inte någon tillfällighet utan resultatet av målmedvetna insatser – varje dag.
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TRANSPORT AV TEKNISKA PRODUKTER,
LÄKEMEDEL OCH FODER
Dantra Group specialiserar sig på transport av tekniska produkter och kör läkemedel och foder både i
Skandinavien och i Europa.
På Dantra Group är alla chaufförer specialutbildade
och tränade i att köra med de olika produkttyperna.
Detta ger en bra produktkunskap och insikt som vi
menar är viktig när man specialiserar sig inom just
detta område. Vi tar kvalitetsstyrning på allvar och
våra ISO 9001- och ISO 14001-certifieringar är en garanti för att kvaliteten och säkerheten är av största
vikt, eftersom vi även är SQAS- och GMP+ certifierade.

Vi har möjlighet att köra med både isolerade och
oisolerade rostfria tankfordon, tekniska transporter, ADR-transporter samt temperaturkontrollerade transporter. Foder transporteras alltid med
GMP+-godkända tankfordon som är godkända speciellt för transport av foder.
Dantra Group erbjuder även transport av läkemedel
genom en specialanpassad process. Alla våra bilar
är utrustade med antingen kompressor eller pump.
På Dantra Group registreras allt material och alla körningar i företaget, och vi har minst fem års spårbarhet på våra transporter. Det betyder att vi alltid kan
berätta varifrån och vart vi har kört. Vi kan också alltid
dokumentera exakt vilken produkt som fanns i tanken under transporten.
Efter varje körning rengörs såväl tankar som slangar
noggrant. Därefter plomberas tanken och det utfärdas ett rengöringsintyg för att säkerställa att tanken
är både biologiskt och kemiskt ren och redo för nästa transport. Vårt tankrengöringssystem i Hjøllund är
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, SQAS och
EFTCO.
Kundgruppen är både nationella och internationella
producenter av läkemedel och foder.

“DEN HÖGA KVALITETEN
ÄR INTE NÅGON TILLFÄLLIGHET UTAN RESULTATET AV MÅLMEDVETNA
INSATSER – VARJE DAG.“
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TRANSPORT AV BENSIN OCH

Bensin- och oljelastbil.
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OLJA
Dantra Group är specialister på transport av drivmedel och olja – exempelvis distribution av bensin och
diesel i Skandinavien.
Utrustningen som används för dessa transporter är
mycket specialiserad, och Dantra Group kör med
tankfordon med pumpar, rullslangar, mätare och all
den tekniska utrustning som garanterar säker leverans av bensin och diesel direkt till tankstationer.
Säkerhet och miljö är särskilda fokusområden för
denna typ av transporter.
Av viktskäl körs transporterna i speciella aluminiumtankbilar, så att vi kan köra effektivt med största möjliga mängd.
Chaufförerna inom detta område är specialutbildade
och har tränats i att köra med sådana produkter. På
Dantra Group har vi följaktligen schemalagda utbildningar inom exempelvis energieffektiv körning och
brandbekämpning. Dessutom har alla chaufförer utbildning i första hjälpen. Utbildningen sker fortlöpande och är obligatorisk för alla anställda chaufförer på
Dantra Group.
Även inom denna typ av transporter är vi certifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001, och vi har även en
SQAS-certifiering.
Kundgrupperna är både nationella och internationella
oljebolag samt energibolag.

”DANTRA GROUP ÄR
SPECIALISTER PÅ TRANSPORT AV DRIVMEDEL
OCH OLJA. CHAUFFÖRERNA INOM DETTA OMRÅDE ÄR SPECIALUTBILDADE OCH HAR TRÄNATS I
ATT KÖRA MED SÅDANA
PRODUKTER.”
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TRANSPORT AV ADR-GODS
OCH KEMISKA PRODUKTER
På Dantra Group hanterar och distribuerar vi varje
dag stora mängder farligt gods (ADR). Vi fokuserar
ständigt på person- och miljösäkerhet i hela transportprocessen, och vi följer alltid alla regler, riktlinjer
och bestämmelserna i ADR-konventionen på området.
Våra chaufförer är specialutbildade för just denna typ
av uppdrag, och alla är uppdaterade med den senaste kunskapen på området. Förutom de obligatoriska kurserna i brandbekämpning, energieffektiv körning och första hjälpen specialutbildas chaufförerna
även i hantering av kemiska produkter.

Chaufförerna använder självfallet särskild skyddsutrustning under lastning och lossning. Det är speditörens ansvar att godset är korrekt märkt med
varningsetiketter, samt att alla relevanta handlingar
medföljer. Naturligtvis är vår transport- och kundserviceavdelning alltid redo att hjälpa till med rådgivning
och vägledning.
Denna typ av transporter körs i speciellt material,
både rostfria ståltankar och belagda tankar. Det betyder att vi kan köra med speciella produkter, såsom
diverse mycket frätande syra- och basprodukter.
Dessutom är alla bilar utrustade med antingen kompressor eller pump.
Kundgruppen för denna typ av transporter är både
producenter och distributörer av tekniska och kemiska produkter i hela Europa.

”DENNA TYP AV TRANSPORTER KÖRS I
SPECIELLT MATERIAL,
BÅDE ROSTFRIA STÅLTANKAR OCH BELAGDA
TANKAR.”
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Chaufför i specialutrustning för skydd mot
kemikalier.

En tankbil för transport av kemikalier.
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MASTERDRIVERSYSTEM
På Dantra Group är vi stolta över att ha utvecklat
ett speciellt system för kontinuerlig utbildning av
våra chaufförer. Ett system som har varit en inspirationskälla för kollegor i branschen. Vårt innovativa
och nytänkande system handlar i korthet om grundlig
och kontinuerlig utbildning samt fortbildning av våra
chaufförer.

Vi är stolta över vårt kvalitetsledningssystem och
vårt masterdriversystem, som har lett till en markant minskning av antalet skador och fel. Vårt system utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Om ett
fel skulle begås, ser vi till att införa procedurer så att
vi undviker att liknande fel eller missöden inträffar i
framtiden.

Våra chaufförer är företagets ambassadörer och vi
ser till att de är väl förberedda innan de ger sig ut
på vägarna för att möta kunderna på destinationen.
Alla chaufförer som anställs av Dantra Group har flera
års erfarenhet redan när anställningen påbörjas. Inte
desto mindre måste alla gå en specialutbildning på
tre veckor hos oss. Först efter att ha provkört flera
gånger tillsammans med en masterdriver godkänns
föraren för att köra själv. Flera gånger varje år får alla
chaufförer coachning av våra masterdrivers, som går
igenom nya regler och krav med dem. Dessutom
kontrollkör man för att säkerställa att alla procedurer
efterlevs.

Dantra Groups lastbilar i Danmark är plomberade till
max 80 km/h och i övriga Europa till 85 km/h. Dessutom är alla lastbilar utrustade med röda säkerhetsbälten. Det är ett val vi har gjort för att sätta fokus
på användningen av säkerhetsbälte och för att visa
omvärlden att vi tar säkerheten på allvar. Vi köper
dessutom uteslutande in lastbilar som har en hög
säkerhetsnivå och förarkomfort. Alkolås är monterade i alla våra bilar.

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRT
KVALITETSLEDNINGSSYSTEM OCH VÅRT MASTERDRIVERSYSTEM,
SOM HAR LETT TILL EN
MARKANT MINSKNING
AV ANTALET SKADOR
OCH FEL.

på Dantra Group har vi fem års spårbarhet via vårt
moderna fleet management-system, som gör att vi
när som helst kan spåra och satellitövervaka transporterna. På så sätt kan vi alltid ta fram relevant information om varje körning i vårt system.
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Chaufför och masterdriver betjänar alkolås.
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ARBETA HOS DANTRA GROUP
På Dantra Group har vi medarbetare med mycket
olika kompetenser på alla nivåer. Vi har mer än 200
anställda som antingen är chaufförer eller har administrativa tjänster på kontoret och på vår transportoch kundtjänstavdelning.
Vi har bland annat tjänster inom försäljning, ekonomi, administration, bokföring och IT. Och så har vi naturligtvis alla tänkbara jobbfunktioner inom spedition,
distribution, lager, verkstad och tvätthall.
Gemensamt för alla jobbfunktioner är ett ständigt
fokus på lösningar, samarbete, service och kvalitet.
Vi fokuserar dessutom på den enskilde medarbetarens yrkesmässiga och personliga utveckling. Vi har
fokus på utbildning och kompetenshöjning, så hos
Dantra Group får du garanterat ett spännande och utmanande arbete eller en lärlingsplats i en dynamisk
och informell miljö. Vi tar vårt ansvar för att säkra
branschens framtid på allvar, och gör en insats för att
kontinuerligt utbilda och tillföra ny arbetskraft.
På Dantra Group är familjevärderingarna av största
vikt. Därför väljer företaget varje år att bidra till stödorganisationer för familjer som har drabbats av sjukdom, med en förhoppning om att kunna ge lite ljus
och hopp i en svår tid.

Vi støtter

Vi arbetar hela tiden för att vara en sund, säker och
inkluderande arbetsplats där det finns utrymme för
mångfald. Vi har bland annat sjukförsäkring, fokus
på att minska arbetsplatsolyckor, samt flextid och
skonsamma jobb. Vi planerar med jämna mellanrum
evenemang där det ges möjlighet att umgås med
kollegor på och mellan avdelningarna, och vi har nöjet
att ofta kunna fira årsdagar bland våra medarbetare.
Vi ser till att våra medarbetare vet att vi månar om
deras säkerhet och att de ska trivas på arbetet, och vi
ser på oss som en enda stor familj.
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Rengöring av tank på tankbil.

EFTCO-GODKÄND
TANKRENSNINGSANLÄGGNING
Förutom åkerinäringen förfogar Dantra Group även
över ett eget tankrengöringssystem samt en extern
tvättanläggning. Dantra Groups tankrensningsanläggning och tvätthall är bland de mest moderna i
branschen.
Vår tankrensningsanläggning kan både rensa och
rengöra tankbilar, silolastbilar, tankcontainrar och
alla tillbehör. Efter rengöringen utfärdas ett EFTCO-rengöringscertifikat. Vårt system är certifierat
enligt ISO 9001, ISO 14001, SQAS och EFTCO.

På Dantra Group har vi ett starkt fokus på miljön, och
vi utvecklar kontinuerligt våra anläggningar enligt de
senaste regelverken och har hela tiden en nära dialog med miljömyndigheterna. Bland annat avskiljer, återanvänder och renar vår utvändiga truck-tvätt
mycket av de rengöringsmedel och kemikalier, samt
vatten, som används.
Våra interna system för rengöring av tankarna är utrustade med en värme som gör att vi kan återvinna
mycket av den energi och värme som används för
rengöringen.
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EGEN MODERN VERKSTAD
Dantra Group förfogar över två lastbilsverkstäder
som finns i Hjøllund respektive Køge, samt moderna chaufförsfaciliteter i Hjøllund, Padborg och Køge.
Verkstäderna används för att serva och säkra eget
material med fasta serviceintervall.
På våra verkstäder samlar vi expertkunskap om våra
tankfordon, och vi optimerar kontinuerligt våra underhålls- och servicerutiner för att säkerställa att vårt
material är i bästa möjliga skick.
Dantra Group har dessutom egna servicefordon, vilket gör att vi snabbt kan assistera och utföra service om ett fel skulle uppstå på vår utrustning under
transport.
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Smart Start Alkolås er...
- en proffessionel samarbejdspartner for transpotbranchen
- godkendt leverandør til generhvervelse af kørekort

Se mere på www.alkolaas.dk

GO FOR FLEXIBLE FMS
discover your best match
www.transics.com
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TX-FUELCOMPASS

refuel cost optimizations with big data




   
   
   

 

Vores Total Quality
Assurance eksper�se leveret med præcision,
hur�ghed og passion - hvilket
betyder, at vores kunder er
velforberedte på frem�den.
Intertek DIC A/S, Buen 12, DK-6000 Kolding
+45 7572 6611 - info.ba.dk@intertek.com

 
 

Nem erhvervsleasing
Hos Sydbank Leasing er det enkelt og nemt at lease, og vi tilbyder
kompetent og imødekommende rådgivning gennem hele processen.
Kontakt Jytte Edvardsen på 74 37 45 16 og få mere at vide.

Jytte Edvardsen
Leasingkonsulent
Tlf. 74 37 45 16
jytte@sydbankleasing.dk

”Jeg kører altid min
forretning effektivt”

MICHELIN X® MULTI™ DÆK
n Flere kilometer for at reducere omkostningerne
n Alsidighed og mobilitet: Levering til tiden, uanset tid og sted
n Sikkerhed for dine chauffører, din last og andre
trafikanter under alle klimatiske forhold

Få mere at vide på
lastvogn.michelin.com

"VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE"

Dantra A/S
Vejlevej 7, Hjøllund
7362 Hampen
Danmark
Tel.: +45 8798 3333
www.dantra.dk
Dantra A/S
Unionsvej 1
4600 Køge
Danmark
Tel.: +45 8798 3333
www.dantra.dk
Dantra AB
Hanögatan 11
211 24 Malmö
Sverige
Tel.: +46 4018 5521
www.dantra.se

• 14196 • www.jsdanmark.dk

UAB DT Transport Baltic
R.Kalantos G. 49
LT - 52303 Kaunas
Litauen
Tel.: +45 8798 3333
www.dantra.eu
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