
Krandistribution

Vidste du, at Danske Fragtmænds kranbiler leverer i 
hele Danmark på alle hverdage? Med over 80 kranbiler 

fordelt over hele landet er vi hver dag klar til at dække 
netop dit behov for transport af krangods.

www.fragt.dk

Dag-til-dag levering, alle hverdage
Danske Fragtmænds rutenet dækker hele Danmark, og det 
gælder også vores krandistribution. Vi har kranafdelinger i 
Aalborg, Vejle og Greve, og derfor leverer vi med kran fra 
dag-til-dag over hele landet til faste lave priser.

Løft er en tillidssag
Krandistribution er en tillidssag mellem os og vores kunder. 
Måske har du specielt eller skrøbeligt gods, måske skal 
aflæsning foregå under problematiske forhold, eller måske 
har du et længerevarende projekt, som kræver en special- 
løsning. Vores mangeårige erfaring og dygtige chauffører 
gør os i stand til at tilbyde dig den løsning, der passer til 
dit transportbehov.



Krandistribution

Med Danske Fragtmænds landsdækkende rutenet, 80 
kranbiler på vejene og mange års erfaring har vi meget at 
tilbyde i forhold til krandistribution:

▶  Dag-til-dag levering i hele landet.
▶  Dør-til-dør levering.
▶  Dokumentation af alle leveringer med håndskanner og 

GEO-tracking.
▶  Mulighed for elektronisk booking.
▶  Dygtige, veluddannede og dansktalende chauffører.
▶  Vi udfører stort set alle opgaver, også de mindre.
▶  Dygtige samarbejdspartnere, der hjælper os med at 

udføre specialopgaver.
▶  Vi kører alle typer varer – eksempelvis stål, 

byggematerialer, kabeltromler, brændetårne, bigbags 
med jord eller granitskærver, ventilationsanlæg og 
staldinventar.

▶  Mulighed for levering ved svært fremkommelige steder, 
hvor store lastbiler ikke kan komme frem.

Vi har rutenet, udstyr og erfaring  
– har du opgaven?

Specialiserede løsninger
Krandistribution er mere end bare af- og pålæsning. Vi 
leverer både standard- og specialløsninger, og vi tager 
gerne en snak om, hvordan jeres løfteopgave løses både 
effektivt og omkostningsbevidst. Vi kan løse alle typer 
opgaver, der kræver en kran. Hvor det er nødvendigt, 
kommer vi også gerne ud og beser af- eller pålæsningssted.

Kontakt os
Ring eller skriv for  

booking eller en snak om, 
hvordan vi bedst 

løser jeres løfteopgave.

T 7252 6300
E-mail: 

kran@fragt.dk


