


Danske Fragtmænd 100 års erfaring 





Koncernoversigt 





Nøgletal 



Danske Fragtmænd A/S 

Organisation 



Organisation 

Knudepunkter og terminaler 









Distributionskoncepter 

Produkter og ydelser 



Natdistribution – levering inden kl. 07.00 

• Dine produkter er 
leveret, inden dine 
kunders medarbejdere 
møder om morgenen. 

• Dine kunder får 
optimale betingelser 
for planlægning af tid 
og ressourcer. 

• Dine kunders behov for 
lagerbeholdning 
reduceres. 
 



Natdistribution via seks knudepunkter 

• Booking via EDI. 

• Fast datablad pr. leveringssted til 
chaufførmappe. 

• Fast instruks pr. leveringssted på 
fragtbrevet. 

• Nøgleboks/kodeordninger/kode til 
alarm (ingen løse 
nøgler/nøglebundter). 

• Track & Trace/Geo-track position. 

 



Typer af fragt 

• Full load 

• Part load 

• Stykgods 

• Pakker 

• ADR 

 



Logistikprodukter 

• Landsdækkende lagerhotelkoncept 

• Over 160.000 m² lagerhotel 

• 3. parts logistik 

 

  



• Forsendelser altid  

fremme som aftalt  

• Professionel og  

skånsom  

godshåndtering 

• Kommer overalt  

i Danmark – hver dag 

Høj leveringskvalitet 

Strategiske konkurrenceparametre 





Danske Fragtmænd og miljøet 

• Konsolidering af forsendelser 

• Anvender de nyeste teknologier 

• Eget citykoncept 

• Underviser chauffører i miljørigtig 

adfærd 



Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 



Web-baseret online  

kommunikation 

• WebFragt 

• Web-booking 

• Leveringsdokumentation 

(POD) 

• Elektronisk faktura 



Danske Fragtmænd Track & Trace 

Indskannet 

fragtbrev 

Leveringstidspunkt 



Ved at trykke på kassen fås 

informationer om de enkelte kolli. 

Kolliinformationer 



Visning af 

kort kan 

ændres 

Kort 

Knappenål markerer, 

hvor godset er scannet 

ved levering. 









Slagelse Transport Center A/S 

 
 

•  95 ansatte 

•  Omsætning 80 mil. 

•  60 Trækkende køretøjer 

•  55 Trailere  

•  3 terminaler 

•  Slagelse:  Drift – Administration – Værksted  

•  Kalundborg:  Drift 

•  Holbæk:  Drift 

 



Opgaver:  Kørsel mellem terminaler om natten – 

af / pålæsning af trailere primært nat – 

Dagskørsel – Natkørsel – Kran  

  
• Virksomheden drives med en ukuelig tro på den enkelte ansattes 

evner til selvstændigt at agere, træffe egne beslutninger, og tage 

ansvar for udførelse. 

• Rene på Værkstedet, startet i 2001  ( Hydraulik presse )  

• Elever:   Første 2 unge elever 1994 

• Merit og Voksen elever: ret hurtigt efter da ordningerne blev indført  

• Løbende 5 – 6 under uddannelse som elever 

• Sidste nyt er 10 indgåede elevaftaler ved årsskiftet  



Udfordringer: 

 •  Krav stiger hurtigere end vi kan følge med  ( 7 klasses niveau ) 

•  Skolen har været et nederlag for mange, vigtigt at man prøver at 

overvinde den barriere 

•  Hvorfor uddanner vi! 

•  Gladere og dygtigere medarbejdere, kompetencer skærpes  

•  God dialog med skolen er meget vigtigt, her er vi i tæt kontakt 

•  Vi efterspørger større fleksibilitet omkring perioder 

•  Helt uforståeligt at man fjerner tilskud / præmieordninger  

•  Også helt uforståeligt med uddannelses pålæg som trækker 

gennemsnittet ned. 

 


