S. CHR. SØRENSEN
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2. Verdenskrig begynder:

1920
SCS bliver til, da man kørte med
sten og byggematerialer samt
sand og grus til vejbygningerne.
Vejen mellem Skodborg og
Vejen bestod af to hulspor.

1931
S. Chr. Sørensen køber
de to første Volvolastbiler med råoliemotor,
der kom til Danmark.

1927
Lastbilkørsel begynder.
Den første fabriksnye bil
kunne veje 2,5 ton og
kostede 3.300 kr.

Krigen lagde en begrænsning på
aktiviteterne. Det blev blandt andet til kørsel
med tørv. Sidst i 40’erne bestod en stor del
af kørslen af brunkul til Aalborg, som man
fik retur blandt andet til udbygningen af
Skrydstrup Lufthavn. I slutningen af 40’erne
startede man også med at køre benzin i
tankvogne direkte ud til tankstationerne.

1934
S. Chr. Sørensen begynder at køre
benzin. Under et besøg i Esbjerg fandt
han ud af, at det tog DSB 13 dage at
køre en banevogn med olie fra Esbjerg
Havn ud til Jylland. Han overbeviste
olieselskaberne om, at han kunne gøre
det på én dag med lastbil. Han fik et
par fabrikanter til bygge en tankbil, der
blev Danmarks største lastbil.

1970

1956
Svigersønnerne Chr. Madsen og
Bruno Jochumsen indtræder i
virksomheden.

Oliekørslen er stor igennem 50 år, hvor man også
har afdeling i Aarhus. Det kulminerer efter oliekrisen i
starten af 1970’erne, hvor flere varmeværker overgår
til kul og naturgas. Ved Danmarks indtræden i EF
åbnes yderligere op for eksportkørsel til Europa.

1950

1960

1977

Den første permanente
tilladelse kommer. S. Chr.
Sørensen forudså allerede
i starten af 1950’erne, hvor
udviklingen var på vej hen,
når det kom til logistik.

Den første kølebil anskaffes – en 3 år
gammel Triangel. Kørslen med olie
tager for alvor fart i de glade 60’ere og
eksporten lever i bedste velgående.

1957
Volvo nr. 50 modtages.

Danmarks største 48 tonstankbil leveres. Den er
opbygget med tryktanke og
kan køre med både olie og
flydende asfalt.

1991
Chr. S. Madsen (tredje generation) bliver leder
for virksomheden. Eksportkørslen koncentreres
om Italien. Tankbilerne kører blod, melasse,
raps- og soyaolie. Biltelefoner bliver nu standard i
eksportbilerne.

1993

2000
Ved årtusindeskiftet når virksomheden sit
hidtil højeste niveau med mere end 100
medarbejdere og 65 lastbiler og kørsel over
hele Europa og faste afgange til Tyrkiet via
syd Italien samt kørsel af både fødevarer og
foderstoffer i Danmark.. Samme år bliver der
også bygget nyt hovedkontor.

Virksomheden bliver blandt
de første i Danmark til at
modtage den nye generation
af Volvo-trækkeren,
FH-modellen.

2020
Efter finanskrisen nedjusteres
eksportkørslen, og fokus
rettes mod national transport
med hovedvægt på
tankkørsel.
Vi er stadig i udvikling og i
dag beskæftiger vi os med
kørsel af fødevare, foderstof
og andet national kørsel. Én
ting er dog uforandet, vores
høje kvalitet og gode service.

Kvalitet, seriøsitet
og fleksibilitet
I dag er S. Chr. Sørensen A/S en moderne
transportvirksomhed med et stort knowhow
inden for branchen. Vi har gennem
tiderne beskæftiget os med alle former
for transport, og vi har været med til at
præge transportbranchen med nye idéer og
opbygninger. Vi har siden start arbejdet for
at være i front med både transportløsninger
og materiel, hvilket stadig er vores mål den
dag i dag. Vi er en moderne virksomhed,
hvor kvalitet, seriøsitet og fleksibilitet er
nøgleordene.
Med investeringer i IT, kommunikation og
miljørigtige materialer er vi på forkant med
udviklingen, så vi altid kan yde en suveræn
service over for vores kunder.

S. Chr. Sørensen A/S er blevet
videreført gennem tre generationer:
•
•
•

Søren Chr. Sørensen – direktør fra 1920 til 1972
Chr. Madsen – direktør fra 1972 til 1991
Chr. S. Madsen – direktør siden 1991

PERFEKTION

FRA TEKNOLOGI TIL SERVICE
Pumpeteknologi fra Vogelsang står for tekniske innovationer, der har
en lang levetid, sikrer minimale driftsomkostninger, nem håndtering
og hurtig service. Det er vores løfte om effektiv og smidig flådestyring.
Vogelsang A/S
Industriparken 2 | 6880 Tarm | DK
Telefon: +45 9737 2777
vogelsang-as.dk
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Kontakt
S. Chr. Sørensen A/S
Chr. Sørensensvej 1, Skodborg
6630 Rødding

Vi holder hjulene i gang...

Tlf.: 74 84 83 30
E-mail: scs@scs-skodborg.dk
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Tlf.: 63 17 31 00 henviser til nærmeste afdeling
Hvidkærvej 36 · 5250 Odense SV · www.oventhi.dk
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Vi servicerer og reparerer alle lastvognsmærker,
påhængsvogne, sættevogne og busser.

Sydjysk Lastvognsservice · Vestermarksvej 11 · 6600 Vejen · Tlf.: 75 36 53 33 · www.sydjysklast.dk

MIDTTANK, ENEFORHANDLER I DANMARK
AF TANKVOGNE FRA G.MAGYAR
– en af Europas største tankvognsproducenter

Ammitsbølvej 37 · 7100 Vejle · Tlf.: 70 25 33 22 · midttank@midttank.dk · www.midttank.dk
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