Ladvognstransport PRODUKTBLAD
Med grundlæggelsen af Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
i 1932 blev ladvognsafdelingen samtidig grundlagt.
Ladvognsafdelingen samarbejder med fast
indlejede vognmænd – fælles for disse er,
at de er godkendt i henhold til vores
kvalitetsstyringssystem.

Fordele og værdier for vores kunder
Missionen i ladvognsafdelingen er, at tilbyde fleksibel og kundetilpasset ladvognstransport og at vi kan dække
transportbehovet hos produktions- og handelsvirksomheder sammen med resten af Johs. Rasmussen. Vi vil kende kundens

behov og skabe innovative løsninger, der forbedrer vores og kundens konkurrenceevne.
Ladvognstransport kan både være i åbne og i lukkede enheder. Vi råder over et stort antal forskellige enheder, som gør os i
stand til at tilbyde komplette transport- / logistikløsninger.
Fra Ladvognsafdelingen kommer der ingen ekstra regninger pga. spildtid. Vi kommer altid som aftalt.
Vi udvikler løbende vores it-ydelser, da transport er andet og mere end flytning af varer. F.eks. er det muligt at booke online
og give vores kunder en nemmere arbejdsgang og bedre planlægning og dermed reducere de administrative omkostninger.
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
Ladvognsafdelingen kan tilbyde kørsel med:





Gardintrailere
Tipsættevogne
Båndtrailere
Skibscontainere

Ladvognsafdelingen rummer store muligheder, intet job er for stort ej heller for småt.

Kontakt
For yderligere information eller tilbud så kontakt:
Disponent: Torben Aagaard Jensen

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