HCS - alltid i närheten
Flexibla transportlösningar med kunden i centrum

Vi är ett transportföretag som kombinerar bred kunskap, nästan 80
års erfarenhet och starka kompetenser - och därmed ger dig den
bästa tänkbara affärspartnern. Hos HCS får du tillgång till råd och lösningar som är bland de bästa på marknaden. Skräddarsydd efter dina
specifika behov.
Europa - och lokalt
Vi har egna avdelningar hemma i Danmark och utomlands, resten
täcker vi med ett starkt nätverk av externa transportörer. När du
kontaktar oss får du snabb och effektiv hjälp oavsett om det vare sig
är ett akut problem eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för ett
specifikt behov.
I samarbete med HCS:
• vi är alltid nära dig
• vi svarar snabbt, effektivt på alla förfrågningar
• du får nytta av vår erfarenhet, kunskap och färdigheter

HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
DK-2600 Glostrup
Telefon +45 43 42 41 00
E-mail info@hcs.dk

HCS Marketing 230320

HCS erbjuder en gratis kontroll av ditt företags totala transportbehov.
Vi ser fram emot att höra från dig!

på
Kontakta oss
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Transportlösningar för de flesta behov

Den goda och säkra servicen


HCS
erbjuder vägtransporter över
större delen av Europa, där vi
har cirka 800 lastbilar på vägarna
varje dag.

 HCS har vi fördjupad kunskap
På
om förordningar och föreskrifter
rörande transport i hela Europa.

Vi erbjuder kvalitetslösningar och
en hög servicenivå inom transport med våra egna transportenheter och ett starkt nätverk av
externa transportörer.

Vi är specialiserade inom följande
områden:
• Tidsgaranterad transport
• Temperaturkontrollerad transport
• AirCargo transport
• Pharma transport
• Högt värde transport
• Bulk/moving floor transport
• Intermodal transport
• Linjetransporter

Vi tar hand om hela transporten
att alla avtal följs så att våra kunder kan koncentrera sig enbart på
deras arbete.

Inre styrka är yttre styrka
Den höga servicenivån som vi erbjuder våra kunder bygger på vår
skickliga och erfarna personal.
Vi säkerställer optimala arbetsförhållanden och är miljöcertifierade
enligt den internationella standarden ISO 14001.

