
Nye transportaftaler for Semler Agro – April 2020 

 

Maskintransporter - Opstart vil være d. 1/5-2020 : 

Poul Schou A/S - Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende ordrer sendes med Poul Schou: 

1. Maskiner som kræver specielt transportudstyr. Overbredde / overhøjde / mobile ramper 

2. Maskiner som fordrer at chaufføren er selvhjulpen i modtagelsesfasen 

Danske Fragtmænd - Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende ordrer sendes med Poul Schou: 

3. Maskiner eller tilbehør der kan læsses på en palle, også selvom maskinen ikke er emballeret, skal 

sendes med Danske Fragtmænd 

 

Dag til Dag forsendelser - Opstart se spec. nedenfor: 

Danske Fragtmænd A/S -  Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende sendes med Danske Fragtmænd: 

1. Pakker såvel som Paller for alm. dag til dag forsendelser 

Opstart: 

Næstved, Våbensted: 1.5.2020 

Brønderslev, Redsted, Trige: 15.5.2020 

Vejrup, Odense, Mejlby, Bredebro, Viborg: 1.6.2020 

 

Samme dags forsendelser – I gang/Opstart 14/4-2020 : 

Vi har fortsat vores såkaldte Mælkeruter i hele landet. 

Dermed har vi mælkeruter der dækker alle Semler Agro´s afdelinger. 

Vores egen bil fra Brønderslev til Mejlby, Viborg og Trige. 

Vores egen bil fra Næstved rundt på Sjælland og til Våbensted. 

Samme dags forsendelserne fra Vejrup til Bredebro og Odense vil fortsat håndteres af Brink. 

Derudover starter vi en mælkerute til Redsted fra Brønderslev, startende d. 14/4-20 med Danske 

Fragtmænd Express. 

 

 

NAT forsendelser - Opstart se spec. nedenfor: 

TNT A/S -  Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende sendes med TNT: 

1. Pakker som kan sendes fra vores afdelinger i Brønderslev, Redsted, Trige, Vejrup, Odense og 

Næstved til afdeling eller montørbil                                                                                    

2. Forsendelserne er fremme næste morgen inden kl. 7.00 



Opstart: 

Næstved, Våbensted: 1.5.2020 

Brønderslev, Redsted, Trige: 15.5.2020 

Vejrup, Odense, Mejlby, Bredebro, Viborg: 1.6.2020 

 

Kúrer kørsel / Akut kørsel / Ambulance kørsel – Opstart 8/4-2020: 

Danske Fragtmænd Express – Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende sendes med Danske Fragtmænd 

Express: 

1. Pakker og i sjældne tilfælde større udstyr til Kúrer kørsel i hele landet og hele døgnet 

 

Forsendelser til udlandet – Allerede implementeret: 

TNT A/S – Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende sendes med TNT: 

1. Pakker til udlandet  

DHL - Aftalen bruges af alle afdelinger. Følgende sendes med DHL: 

2. Større forsendelser på f.eks. paller 

 

Der vil være uddybende forklaring og vejledninger, så snart de er klar til relevant personale, samt Teams 

møder når vi nærmer os opstartsdato i de pågældende regioner.  

Michael Sjøberg/Rasmus Thing er ansvarlig for og vil forestå den fremadrettede koordinering, ligesom 

Michael/Rasmus også vil kunne besvare eventuelle spørgsmål.  

 

 


