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KVALITETSSIKRET TANKTRANSPORT
Dantra Group er en familieejet tanktransportvirksomhed, som blev stiftet i 1920, og i dag ledes af
Kenneth Jensen, som er fjerde generation i rækken.
Virksomheden bygger på sunde værdier, og med et
konstant fokus på innovation og udvikling er Dantra
Group en banebrydende virksomhed i transportsektoren.
Virksomheden har specialiseret sig i transport af
flydende råvarer og halvfabrikata til og fra tekniske
og kemiske virksomheder, samt medicinalvirksomheder i Europa. Flåden består af mere end 250 enheder, hvilket gør Dantra Group til en af de førende
tanktransportvirksomheder i Skandinavien.
Med sit særlige kvalitetsstyringssystem og en helt
unik masterdriver-system, har Dantra Group stor fokus på styring af kvalitet, miljø, sikkerhed, dokumentation, sporbarhed og produktviden.

DANTRAS VÆRDIER
- KVALITET
- PARTNERSKAB
- MEDARBEJDERE

Dantra Group har 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.
Med base i Hjøllund dækker Dantra Group både
Skandinavien samt store dele af det øvrige Europa
og – naturligvis – hele Danmark. Ud over hovedsædet i Hjøllund har Dantra Group også lokale afdelinger i Køge og Padborg, samt i Sverige og Litauen.
Hos Dantra Group har vi fokus på at opretholde sikre
kørselsmønstre og en stabil kvalitet. Den høje kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målrettet indsats – hver dag.
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TRANSPORT AF TEKNISKE PRODUKTER,
MEDICINALVARER OG FODERSTOFFER
Dantra Group er specialiseret i transport af tekniske
produkter og kører medicinalvarer og foderstoffer
både i Skandinavien og i Europa.
Hos Dantra Group er alle chauffører specialuddannede og trænede i at køre med de forskellige produkttyper. Dette giver stor produktviden og indsigt, som vi
mener er væsentlig, når man specialiserer sig inden
for netop dette område. Vi tager kvalitetsstyring alvorligt, og vores ISO 9001 og ISO 14001 er garanti
for, at kvalitet og sikkerhed er i højsædet, ligesom vi
også er certificeret gennem SQAS og GMP+.

Vi har mulighed for at køre med både isolerede og
uisolerede rustfrie tankvogne, tekniske transporter, ADR-transporter samt temperaturregulerede
transporter. Foderstoffer transporteres altid med
GMP+-godkendte tankbiler, der er specialgodkendte
til transport af foderstoffer.
Dantra Group tilbyder også kørsel af medicinalvarer i
et dedikeret set up. Alle vores biler er udstyret med
enten kompressor eller pumpe.
Hos Dantra Group er alt materiel og alle kørsler registreret i virksomheden, og vi har mindst fem års
sporbarhed på vores transporter. Det betyder, at vi
altid kan fortælle, hvorfra og hvortil, vi er kørt og at
vi altid kan dokumentere præcist, hvilket produkt der
var i tanken under transporten.
Efter hver kørsel renses både tanke og slanger omhyggeligt. Herefter plomberes tanken, og der udstedes et rensecertifikat for at sikre, at tanken er både
biologisk og kemisk ren og klar til næste transport.
Vores tankrensningsanlæg i Hjøllund er certificeret
efter ISO 9001 og ISO 14001, SQAS og EFTCO.
Kundegruppen er både nationale og internationale
producenter af medicinalvarer og foderstoffer.

“DEN HØJE KVALITET ER
IKKE EN TILFÆLDIGHED,
MEN RESULTATET AF EN
MÅLRETTET INDSATS
– HVER DAG.“

6
TRANSPORT AF BENZIN OG

Benzin- og olielastbil.
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OLIE
Dantra Group er specialister inden for transport af
brændstof og olie – som eksempelvis benzin- og dieseldistribution i Skandinavien.
Til disse transporter er udstyret yderst specialiseret,
og Dantra Group kører med tankbiler med pumpe,
rulleslanger, målere og alt det tekniske udstyr, der
garanterer sikker levering af benzin og diesel direkte
til tankstationer. Sikkerhed og miljø er særlige fokusområder for denne type transporter.
Af vægtmæssige grunde køres transporterne 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 Group har vi således skemalagte uddannelser inden for eksempelvis energirigtig kørsel
og brandbekæmpelse. Desuden har alle chauffører
uddannelse i førstehjælp. Uddannelsen er løbende
og obligatorisk for alle ansatte chauffører hos Dantra
Group.
Også inden for denne type transport er vi ISO 9001og ISO 14001-certificeret, og derudover er vi certificeret af SQAS.
Kundegrupperne er både nationale og internationale
olieselskaber samt energiselskaber.

“DANTRA GROUP ER
SPECIALISTER INDEN
FOR TRANSPORT AF
BRÆNDSTOF OG OLIE.
CHAUFFØRERNE INDEN
FOR DETTE OMRÅDE ER
SÆRLIGT UDDANNEDE
OG TRÆNEDE I KØRSEL
MED SÅDANNE
PRODUKTER.“
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TRANSPORT AF ADR-GODS
OG KEMISKE PRODUKTER
Hos Dantra Group håndterer og distribuerer vi hver
dag store mængder farligt gods (ADR). Vi har konstant fokus på person- og miljøsikkerhed i hele
transportforløbet, og vi efterlever altid alle regler, retningslinjer og ADR-konventionens bestemmelser på
området.

Chaufførerne er naturligvis iført særligt beskyttelsesudstyr under af- og pålæsning. Det er afsenders
ansvar, at godset er mærket korrekt med faresedler,
samt at alle relevante papirer medfølger, og naturligvis står vores transport- og kundeserviceafdeling
altid parate til at hjælpe med råd og vejledning.

Vores chauffører er særligt uddannede til netop denne type kørsel, og de er alle opdaterede med den
nyeste viden på området. Ved siden af de fastlagte
kurser i brandbekæmpelse, energirigtig kørsel og
førstehjælp er chaufførerne også særligt trænede i
håndtering af kemiske produkter.

Denne type transport køres i særligt materiel, både
rustfrie ståltanke og coatede tanke. Det betyder, at vi
kan køre med specielle produkter, som eksempelvis
forskellige stærkt ætsende syre- og base-produkter.
Desuden er alle biler udstyret med enten kompressor eller pumpe.
Kundegruppen til denne type transporter er både
producenter og distributører af tekniske og kemiske
produkter i hele Europa.

”DENNE TYPE TRANSPORT KØRES I SÆRLIGT
MATERIEL, BÅDE
RUSTFRIE STÅLTANKE OG
COATEDE TANKE.”
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Chauffør i særligt kemisk beskyttelsesudstyr.

En coated tankvogn til kemikørsel.

10

MASTERDRIVER-SYSTEM
Hos Dantra Group er vi stolte af at have udviklet
et særligt system til løbende uddannelse af vores
chauffører. Et system, som har været til inspiration
for kollegaer i branchen. Vores innovative og nytænkende system handler kort fortalt om grundig oplæring og løbende træning samt efteruddannelse af
vores chauffører.
Vores chauffører er virksomhedens ambassadører,
og vi sørger for at klæde dem godt på, inden de skal
ud på landevejene og møde kunderne ved destinationen. Alle chauffører, der ansættes hos Dantra Group,
har flere års erfaring allerede ved ansættelsen. 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. Flere gange årligt får alle chauffører sparring af vores masterdrivers, der gennemgår
nye regler og krav med chaufføren, og desuden køres der kontrolkørsler for at sikre, at alle procedurer
overholdes.

”VI ER STOLTE AF VORES
KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG VORES
MASTERDRIVERSYSTEM, DER HAR FØRT
TIL ET VÆSENTLIGT REDUCERET SKADES- OG
FEJLNIVEAU.”

Vi er stolte af vores kvalitetsstyringssystem og vores masterdriver-system, der har ført til et væsentligt
reduceret skades- og fejlniveau. Vores systemer er
under løbende vurdering og udvikling. Skulle der ske
fejl, sørger vi for at implementere procedurer, så vi
undgår lignende fejl eller uheld i fremtiden.
Dantra Groups lastbiler i Danmark er plomberet til
maks 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 for at vise omverdenen,
at vi tager sikkerhed alvorligt. Derudover indkøber vi
udelukkende lastbiler, der er forsynet med højt sikkerhedsniveau og chaufførkomfort. Alle vores biler
har monteret alkohollås.
Hos Dantra Group har vi fem års sporbarhed via vores moderne flådestyringssystem, som gør, at vi til
enhver tid kan spore og satellitovervåge transporterne. Dermed kan vi altid trække relevante oplysninger
om hver kørsel ud af vores system.
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Chauffør og masterdriver betjener alkohollås.
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JOB HOS DANTRA GROUP
Hos Dantra Group har vi medarbejdere med vidt forskellige kompetencer på alle niveauer. Vi er godt 200
medarbejdere, der enten er chauffører eller sidder i
mere administrative stillinger på kontoret og i vores
transport- og kundeserviceafdeling.
Vi har blandt andet stillinger inden for salg, økonomi,
administration, bogholderi og IT. Og så har vi naturligvis alle tænkelige jobfunktioner inden for spedition,
distribution, lager, værksted og vaskehal.
Fælles for alle jobfunktioner er et vedvarende fokus
på løsninger, samarbejde, service og kvalitet. Vi har
desuden fokus på den enkelte medarbejders faglige
og personlige udvikling. Vi har fokus på uddannelse
og opkvalificering, så hos Dantra Group får du med
garanti, et spændende og udfordrende job eller elevplads i et dynamisk og uformelt miljø. Vi tager vores
ansvar for at sikre branchens fremtid alvorligt, og vi
gør en indsats for løbende at uddanne og tilføre frisk
arbejdskraft.
Hos Dantra Group er familieværdierne i højsædet.
Derfor vælger virksomheden hvert år at bidrage til
støtteorganisationer for sygdomsramte familier, med
håbet om at medvirke, blot en smule, til at bringe lidt
lys og håb i den hårde tid.

Vi støtter

Vi arbejder kontinuerligt på at være en sund, sikker og
rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. Vi har blandt meget andet sundhedssikring,
fokus på nedbringelse af arbejdsulykker og fleks- og
skånejobs. Der planlægges jævnligt arrangementer
med mulighed for at hygge sig med kolleger i og på
tværs af afdelinger, og vi har fornøjelsen af ofte at
kunne fejre jubilæer blandt vores medarbejdere. Vi
sørger for, at medarbejderne ved, at vi sætter deres
sikkerhed og arbejdsglæde højt, og at vi betragter os
som én stor familie.
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Tankrensning af tankvogn.

EFTCO-GODKENDT
TANKRENSNINGSANLÆG
Ud over vognmandsforretningen råder Dantra Group
også over eget tankrensningsanlæg samt udvendigt
vaskeanlæg. Dantra Groups tankrensningsanlæg og
vaskehal er blandt de mest moderne i branchen.
Vores tankrensningsanlæg kan både rense og rengøre tankvogne, silovogne, tankcontainere og alt
tilbehør. Efter rensningen udstedes et EFTCO-rensecertifikat. Vores anlæg er ISO 9001-, ISO 14001-,
SQAS-, og EFTCO-certificeret.

Hos Dantra Group har vi stort fokus på miljøet, vi
udvikler løbende vores anlæg efter de nyeste forskrifter og er kontinuerligt i tæt dialog med miljømyndighederne. Blandt andet udskiller, genanvender og renser det udvendige vaskeanlæg store dele
af de vaskemidler og kemikalier, samt det vand, der
anvendes.
Vores anlæg til indvendig rengøring af tankene er
forsynet med en varmeveksler, som gør det muligt
at genanvende store dele af den energi og varme,
der anvendes ved rensningen.
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EGET MODERNE VÆRKSTED
Dantra Group råder over to lastvognsværksteder, beliggende i Hjøllund og i Køge, samt moderne chaufførfaciliteter i Hjøllund, Padborg og Køge. Værkstederne benyttes til at servicere og sikre eget materiel
med faste serviceintervaller.
På vores værksteder samler vi ekspertviden om vores tankvogne, og vi optimerer løbende vores vedligeholdelses- og serviceprocedurer for at sikre, at
vores materiel er i optimal stand.
Dantra Group har desuden egne servicevogne, som
sætter os i stand til hurtigt at assistere og servicere
ved nedbrud på eget materiel under transporter.
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Vores Total Quality
Assurance eksper�se leveret med præcision,
hur�ghed og passion - hvilket
betyder, at vores kunder er
velforberedte på frem�den.
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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
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