SILO PRODUKTBLAD
Johs. Rasmussen Svebølle A/S har foretaget
silotransporter siden 1985, hvor vi startede afdelingen.
I dag er siloafdelingen hos Johs. Rasmussen Svebølle A/S
en vigtig afdeling hvor vi råder over 181 tanke og har ca.
100 biler på landevejen dagligt.
Vi samarbejder med fast indlejede vognmænd
fælles for disse er, at de er godkendt i henhold til
vores kvalitetsstyringssystem.

Fordele og værdier for vores kunder
Vores mission er, at tilbyde silotransport af beton, flyveaske og tilsætningsmateriale til byggeindustrien samt
silotransport af foder, levnedsmidler, plastgranulat og farligt gods til produktions- og handelsvirksomheder.
Vi vil kende kundens behov og skabe innovative løsninger, der forbedrer vores og kundens konkurrenceevne.
I siloafdelingen har vi stor erfaring med lagerstyring af bulkprodukter efter kundekrav. Dermed sikre vi et
optimalt vareflow og reducering af omkostninger for vores kunder.
Før læsning sørger vi for en effektiv rensning af tankene i koncernens egne vaskehaller. Det sikre vores kunders
produkter mod eksterne påvirkninger.
Vi udvikler løbende vores it-ydelser, da transport er andet og mere end flytning af produkter. Læs mere om hvad
vi kan tilbyde vedr. IT – på vores IT produktblad.
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 en tæt dialog med
kunderne.

Specifikation
Siloafdelingen råder over silotankvogne samt forvogne med hængere – enhedens sammensætning muliggør
separation af forskellige produkttyper under transporten. For at opfylde vore kunders kvalitetskrav er enhederne
opdelt i kategorier for transport af henholdsvis farligt gods, levnedsmiddel- samt øvrige pulver produkter.
Vi råder over materiel der kan løse enhver opgave
- vi stiller høje kvalitetskrav til enhederne og har
en kapacitet på op til 74 m³ pr enhed.
Johs. Rasmussen Svebølle A/S kan også tilbyde
en såkaldt sugetank. Vi kan tilbyde vore kunder
at tømme en silotank, skifte produkter hos vores
kunder, varetage lagerstyring og opbevaring af produkter.

Vi er certificeret
i henhold til DS/
ISO 9001 og er
desuden
godkendt af
CEFIC

Kontakt
For yderligere information eller tilbud så kontakt:
Divisionschef: Jens Hay Schmidt – tlf 7229 0059 – mobil 2072 3050 - e-mail: jhs@johs-rasmussen.dk

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Øresøvej 2
4470 Svebølle
+45 59 29 31 23
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