MILJØRIGTIGE
TRANSPORTLØSNINGER
TIL TIDEN

ROAD FREIGHT

TRANSPORTLØSNINGER MED KUNDEN I CENTRUM

Hos Sand Group, som består af Sand Distribution,
Sand Spedition og Sand Road Freight, udfører vi termins- og dag til dag-leveringer med et omfattende,
landsdækkende rutenet. Vi beskæftiger 45 topkvalificerede medarbejdere, heriblandt dygtige chauffører.
Vores vognpark holdes opdateret, og vi investerer
løbende i nye maskiner, så vi kan opretholde en høj
leveringssikkerhed.

HOS SAND SPEDITION UDFØRER
VI ALLE FORMER FOR:
²
²
²
²
²
²
²

Logistikløsninger
Messespedition
Pluk
Pick-pack
Hængende konfektion
Kort- og langtidsopbevaring
Kontorhotel

Med 102.000 m2 lagerhal er vi samtidig en af de
største aktører på det midtjyske logistikmarked og
har siden etableringen i 2003 været officiel messespeditør for MCH Messecenter Herning.

Der er ikke sket
et klap på 50 år.
Vi sælger stadig nye lastbiler efter gammeldags
metoder: I øjenhøjde med kunden og med respekt
for hans forretning.

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz og Fuso

Brande • Herning • Hjørring • Holbæk • Holstebro • Horsens • Hvidovre • Nykøbing Falster • Nørresundby
Silkeborg • Thisted • Tilst • Randers • Ringkøbing • Ringsted • Vejle • Viborg • Aars

SAND DISTRIBUTION TILBYDER:
²
²
²
²
²
²

Dag til dag-leveringer i hele Danmark
Egne chaufførledsagede biler
Satellitovervågning af biler
Online-booking / EDI-overførsel
Landsdækkende rutenet
Konkurrencedygtige priser

SAND ROAD FREIGHT TILBYDER:
²
²
²
²
²

EU-transporter
Sø- og luftfragt
Kurer/ekspres
Specialtransporter
Lagerhotel

Sand Road Freight er et internationalt transport- og
speditionsfirma, hvor vi varetager alle former for internationale transporter til lands, til vands og i luften.
Via vores danske og udenlandske samarbejdspartnere
har vi et veludbygget og velfungerende netværk,
bl.a. med daglige afgange til og fra Tyskland og
Benelux-landene.

Få råd ved virksomhedskøb!
- så mulighederne udnyttes optimalt

Vi er din uafhængige sparringspartner som køber af en
virksomhed. Vi rådgiver bl.a. i forbindelse med vurdering af virksomhedens prisfastsættelse og udnyttelse af
mulighederne for optimal finansiering af virksomhedskøbet. Efter købet rådgiver vi om den bedst mulige
etableringsform i enten selskabsform eller privat regi.

PÅ FORKANT
MED VIDEN OM
VIRKSOMHEDSKØB

www.blicher.dk
Herning - Silkeborg - Aulum

Kontakt os for et
uforpligtende
indledende møde
om dine muligheder
som køber

MILJØRIGTIGE TRANSPORTLØSNINGER

Hos Sand Group har vi de seneste år haft øget fokus på
CO2-reduktion, herunder særligt bæredygtige transporter.
F.eks. har vi investeret i følgende:
² Nyt it, software og hardware
² Nyt disponeringssystem, herunder direkte kørselsplanlægning – ingen unødige kilometer
² Scanning af alle sendinger, som har ført til besparelse
på ca. 300.000 stk. A4-papir årligt
² Nye trailere med hævebar bagaksel
² Langdistancekørsel med Link
² Kontorhotel, som opvarmes med gas
² LED-lamper på kontorer samt i logistikhaller
² Nye, miljøvenlige elektriske palleløftere fra Toyota
² Nye 3-akslede Mercedes-trækkere med Euro 6-motor
Dertil uddanner vi løbende vores stab af chauffører i at
overholde restriktioner iht. miljøet.
Vi fokuserer på miljørigtige transportløsninger, hvorfor
vi ikke kører i yderområder med små sendinger, men har
allieret os med kollegaer i branchen, som i forvejen kører
til disse yderområder. Vi tror på at indføre zonekørsel i
udvalgte områder i Danmark på samme vilkår som på de
danske øer. På den måde vil mange biler med få sendinger blive erstattet af få biler med mange sendinger i
yderområderne. Dette vil bidrage til CO2-besparelser og
ligeledes være tidsbesparende.

Elpalleløfter med indbygget
lithium-ion batteri
BT Levio LWi160 1600 kg kompakt elektrisk palleløfter

VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi arbejder målrettet for og med FN’s verdensmål med særligt fokus på udvalgte mål:

Læs mere om FN’s verdensmål på:
www.verdensmaalene.dk

ROAD FREIGHT
Sand Distribution A/S
Baggeskærvej 25
DK-7400 Herning

Sand Spedition A/S
Baggeskærvej 25
DK-7400 Herning

Sand Road Freight A/S
Baggeskærvej 11
DK-7400 Herning

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Mail: booking@sanddistribution.dk
Web: www.sanddistribution.dk

97 14 51 00

Mail: info@sandspedition.dk
Web: www.sandspedition.dk

Er du tilfreds med
din erhvervsbank?
Høj kundetilfredshed er noget, man skal gøre sig
fortjent til. Det véd erhvervsholdet i Spar Nord Herning.
Book et møde med erhvervskundechef Poul på
96 16 11 72 og hør, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

97 14 88 00

Mail: info@sandroad.dk
Web: www.sandroad.dk

• xxxx • www.jsdanmark.dk

97 14 12 00

