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Den ubrudte

kølekæde

Der er stadig strengere krav til
fødevaresikkerhed og isoleringsopbygning med køl i Danmark. Er
man en vognmand eller chauffør,
der arbejder med transport af
fødevarer, er det helt afgørende,
at man kan garantere en ubrudt
kølekæde. Som transportør af
fødevarer er det ens eget ansvar,
at de varer, der transporteres, har
den rette temperatur under hele
transportforløbet. Derfor er det
vigtigt, at man har en samarbejdspartner, der kan levere den nødvendige know how og kvalitet inden
for transport og køl.

Skræddersyede
løsninger

KH OneStop, der har hovedsæde i
Padborg, er en af Danmarks største
producenter af køleopbygninger
til varebiler. De sørger for, at hele
kølekæden bliver overholdt, når
man har behov for at transportere
varer fra produktion til butik. "Vi
kan levere løsningen, uanset om

man har brug for køl, frost eller
varme i bilen. Vi kan skræddersy en
løsning alt efter behov og pris. Hvis
for eksempel ens behov ikke er
særligt omfattende, kan vi lave en
version, der ikke kræver den største
pengepung," oplyser salgschef
Kristian Hansen.

God tryghed for
vognmand

Ud over selve kølekassen leverer KH
OneStop også temperaturovervågning, så udstyret kan dokumentere,
at kølekæden er blevet overholdt.
"Det er en god tryghed for vognmanden, der kører ud med varerne.
Som en ekstra sikkerhed kan man
få tegnet en fast servicekontrakt
på sit køleanlæg, så man slipper for
bekymringer."
"Det er muligt at få en skillevæg til
bilen, så man har én temperatur
foran og én anden bagi. Alle vore
løsninger fås med 1 eller 2 temperaturzoner, hvilket vil sige, at man
kan have 5 grader i det ene rum og

KH OneStop har mange års erfaring
med transport og køl, og de kan sørge for,
at hele kølekæden bliver overholdt,
når man transporterer fødevarer.

minus 20 i det andet," siger Kristian
Hansen
.

desuden fem sælgere, der operere
i hele landet, og som gerne kommer
forbi og demonstrerer de forskellige produkter. "Har en kunde
behov for at køre til udlandet, laver
vi ce r tifi kate r ti l e n F N Agodkendelse, så man har det rette
bevis for at køre transport over
grænserne. KH OneStop er altid
klar til at hjælpe vore kunder, og
man er altid velkommen til at tage
kontakt til os, så vi sammen kan
finde den bedste løsning inden for
køl og transport," understreger
Kristian Hansen.

Profilere
budskab på bil

Ønsker man at profilere et bestemt
budskab på sin kølebil, kan KH
OneStop tillige stå for at dekorere
bilen. "Det kan være relevant at
kommunikere et budskab, når man
har foretaget investeringen i bilen.
Vi laver alle slags layout i samarbejde med kunden, så man eksempelvis kan synliggøre, at man kommer fra det lokale supermarked,
eller at det er en kølebil, der overholder alle krav. Det kan dreje sig
om et enkelt logo til en fuld indpakning," fortæller Kristian Hansen.
Andre tilvalg kan være et fullsize
aluminiumsgulv, der er meget
slidstærkt og kan håndtere tung og
hård gods. Hvis man ønsker at gå
et step up og i stedet for en almindelig varebil, vælger en såkaldt
chassis-bil, der har en firkantet
boks til køl, er det også muligt. Her

kan KH OneStop levere en MBB
Palinger Lift, der kan klare 750 kg.
Så kan kunden få pallen på liften og
nemt læsse denne i chassis-bilen.

Landsdækkende
service

Da KH OneStop er landsdækkende
med afdelinger mange steder i
landet, har de altid personale i

nærheden, som ka n svare på
spørgsmål eller hjælpe med eventuelle problemer. De har helt konkret afdelinger i Padborg, Erritsø,
Esbjerg, Taulov, Vejle, Aarhus,
Hjørring, Brøndby samt en samarbejdspartner i Odense. De har
konstant biler med mekanikere
kørende rundt i hele landet, så hvis
man har et nedbrud, kan man altid
komme i kontakt med dem. De har

www.knudhansen.dk
Telefon: 73 30 25 00

