Olie-/Bitumen PRODUKTBLAD
Olie-/bitumen afdelingen har været med lige fra starten af Johs. Rasmussens S vebølle A/S vognmandsforretning.
Afdelingen var den første afdeling, som blev etableret - og siden har vi fulgt med tidens krav til netop denne type
transporter.
Vi sender dagligt biler rundt i landet med olie, benzin
og diesel til landets servicetanke, fuel til varmeværker
og større produktionsanlæg samt brændstof til skibe.
Johs. Rasmussen Svebølle A/S samarbejder med en
lang række indlejede vognmænd, som gennem et
godt netværk samt via vores kvalitetsstyringssystem,
betjener vores kunder med udgangspunkt i en god
miljørigtig transportform.

Fordele og værdier for vores kunder
Høj service, effektiv styring og koordinering af enhederne kendetegner denne afdeling og er med til at sikre hurtigt respons.
Vi varetager lagring og lagerstyring af bulkprodukter efter kundekrav og sikrer et optimalt vareflow. Just In Time leverancer er
en del af kundekravene.
Vi udvikler løbende vores it-ydelser, da transport er andet og mere end flytning af produkter. F.eks. er det muligt at booke
on-line og give vores kunder en nemmere arbejdsgang og bedre planlægning og dermed reducere de administrative
omkostninger. Læs mere om hvad vi kan tilbyde på IT – på vores IT produktblad.
Vores mission er, at tilbyde tanktransport af kemi, levnedsmidler, smøreolie, olie, asfalt og miljøspecialløsninger til
olieselskaber, produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder i Skandinavien. Vi vil kende kundens behov og skabe
innovative løsninger, der forbedrer vores og kundens konkurrenceevne.
Vores vision er at: Vi baner vejen for Deres forretning – dermed mener vi bl.a. et ønske om at skabe gode muligheder for
vores kunder. Muligheder som sikrer et længerevarende samarbejde og tæt dialog med kunderne.

Specifikation
Afdelingen råder over tankvogne med udmålings- og genvindings udstyr til benzin og olie produkter.
Ruminddelingen af tankvognene varierer fra 1-11 kamre og med en kapacitet på op til 46 m³.
Afdelingen råder desuden over isolerede tankvogne til transport af bitumen. Kapaciteten er op til 36 m ³ og med
mulighed for opvarmning op til 220 ºC.
Til miljørigtig transport af spildevand, slam samt gylle råder afdelingen over tankvogne med en
kapacitet på op til 34 m³. Mobilt pumpeudstyr samt containere og traktorer kan stilles til
rådighed ved på- og aflæsning. Ved udbringning af gylle kan afdelingen tillige stille dette
udstyr til rådighed.
Vores veluddannede og erfarne chauffører kan selv forestå på- og aflæsning på kundeanlæg.
Vi er certificeret
i henhold til DS/
ISO 9001 og er
desuden
godkendt af
CEFIC
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