
Fleksible transportløsninger med kunden i centrum
Vi er en transportvirksomhed, der forener bred viden, næsten 80 års 
erfaring og stærke kompetencer – og giver dig dermed den bedst 
tænkelige samarbejdspartner. Hos HCS får du adgang til rådgivning 
og løsninger, der er blandt markedets bedste. Skræddersyet til netop 
dine behov. 
 
I Europa - og lokal 
Vi har egne afdelinger på knudepunkter i ind- og udland, og resten 
dækker vi med et stærkt netværk af eksterne vognmænd. Når du 
kontakter os får du hurtig og effektiv bistand – hvad enten det gælder 
en akut opstået problematik, eller du ønsker en skræddersyet løsning 
udarbejdet til et konkret behov. 
I et samarbejde med HCS: 
• er vi altid i nærheden af dig 
• reagerer vi hurtigt, effektivt på enhver henvendelse 
• drager du fordel af vores erfaringer, viden og kompetencer 

HCS tilbyder gratis tjek af din virksomheds samlede transportbehov. 
Vi glæder os til at høre fra dig!

 
HCS A/S Transport & Spedition 
Hvissingevej 100 
2600 Glostrup 
Telefon 43 42 41 00 
E-mail info@hcs.dk 

HCS - altid lige i nærheden

Kontakt os på  

43 42 41 00 eller 

info@hcs.dk. 

Vi glæder os til at 

høre fra dig!
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  HCS tilbyder vejtransport over 
det meste af Europa, hvor vi dag-
ligt har omkring 800 lastbiler på 
vejene. 

Vi tilbyder kvalitetsløsninger 
og højt serviceniveau inden for 
transport med vores egne trans-
portenheder og et stærkt net-
værk af eksterne vognmænd.

Transportløsninger til de fleste behov

Vi er specialiseret indenfor føl-
gende områder:
• Tidsgaranteret transport
• Temperaturreguleret transport
• AirCargo transport
• Pharma transport
• Højværdi transport
•	 Bulk/walking	floor	transport
• Intermodal transport
• Line hauls

  I HCS har vi dybdegående viden 
om bekendtgørelser og regle-
menter omkring transport i hele 
Europa. 
Vi sørger for alt omkring trans-
porterne, herunder også at alle 
aftaler overholdes til punkt og 
prikke, så vores kunder kan kon-
centrere sig fuldt ud om deres 
egentlige arbejde. 

Den gode, sikre service

Styrke indadtil er styrke udadtil
Det høje serviceniveau, som vi til-
byder vores kunder, er bygget op 
omkring vores dygtige og erfarne 
medarbejdere. 

Vi sikrer optimale arbejdsfor-
hold	og	er	miljøcertificeret	efter	
den internationale standard ISO 
14001.


