Jumbo: Endnu en elefantfod sat ned - nu i Sønderjylland
Københavnervirksomhed får egen distributionskapacitet i hele landet
København, September 2019
Knapt et halvt år efter åbningen af en stor terminal i Aarhus er Jumbo Transport igen på tæerne. Denne
gang i Haderslev, hvor Jumbo har overtaget en 2000 m2 moderne døgnåben terminal, samt lastbiler og trailere og sikret sig fagligt stærke lokale repræsentanter på kontoret, nemlig Anni og Anders Schondelmeier.
"Med etablering i Haderslev sikrer vi fuld kontrol med vores nationale distribution. Haderslev, Aarhus og
Brøndby - så kan vi aflevere tidligt og hente sent over hele landet i vores eget regi," siger Rasmus Holbæk.
Jumbo Transport er kendt som en klassisk speditørvirksomhed
med alt, hvad det indebærer af kompetencer og netværk i grænseoverskridende transporter, men med de seneste etableringer
viser Jumbo, at man er indstillet på nationalt at følge kunderne til
dørs helt ud i det sidste led - slutbrugeren, hvad enten det gælder
en fremstillingsvirksomheds halvfabrikata, en grossists leveringsforpligtelse eller en detailforretnings varer til dagens handel.
"Vi har faktisk haft egne vognmandstilladelser hele tiden - noget, som mange af kollegerne ikke har ment er
nødvendigt. Men vi ved jo, at korrekt levering til tiden kræver styring fra folk, der kender kundens behov og
tænker i kundens logistikbaner. Derfor bliver grundstammen i vores distribution Jumbos egne biler med
Jumbo-chauffører i førerhuset over hele landet. Med det nye set-up får vi kontrol helt ned på enkeltpakkeniveau i hele landet, bygget op på toppen af en godsmængde, der gør det muligt for os."
Af et lille land at være er Danmark bemærkelsesværdigt forskelligt fra øst til vest. I øst er næsten alting koncentreret i området øst for Roskilde, nord for Køge og syd for Hillerød. I det dynamiske Vestdanmark er der
flere områder med samme koncentration, men med større indbyrdes afstande. Det giver udfordringer, hvis
man kun har én terminal. Og nye muligheder, når nu dækningen er tilvejebragt.
De tre terminaler betyder, at indhentning og distribution i forhold til de grænseoverskridende transporter
sker sammen med det øvrige gods. Gods til eller fra Portugal, USA, Nakskov eller Nykøbing Mors kommer
på samme vogn på samme tidspunkt.
Haderslev, Aarhus og København / Brøndby er forbundet med Jumbos terminaler i Oslo og Malmø og med
det europæiske hub i Hamborg med daglige shuttle-trailere.
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