SERVICE

FORSYNINGSSIKKERHED
Absolut leveringssikkerhed er ikke noget,
som kommer af sig selv. Men den er afgør
ende i tilfæ lde, hvor en tom tank betyder
produktionss top. Derfor kræver absolut
leveringssikkerhed nøje planlægning og
årelang erfaring.

I samarbejde med vores distributionspartner
har vi løbende fokus på, om der er forhold eller
tiltag, som skal justeres eller implementeres.
Dermed sikrer vi, at kunderne altid opnår en
optimal LPG-forsyning til deres anlæg med
Kosan Gas som gasleverandør.

Vores Supply- og logistikafdeling sikrer, at
kunderne altid har nok LPG og aldrig be t aler
for unødvendige leverancer –
 til gavn for
både økonomi og miljø.

MANGE SUPPLY POINTS
Kosan Gas har aftale med mange forskellige
leverandører. Det gør os uafhængige, da vi kan
afhente produkter fra mange supply points til
gavn for vores kunder, som sætter stor pris på
høj forsyningssikkerhed.

25%
BACK UP LASTBILER

TANKVOLUMEN

Vi har øget antallet af lastbiler, som skal
levere LPG til vores kunder. Derudover har
vi en pulje af back up lastbiler, som står klar
til at hjælpe i spidsbelastninger. Med flere
lastbiler har vi også mulighed for at hente
produkter fra flere supply points samtidig.

Der installeres et telemetrisystem på gas
tanken, som sender en alarm til Kosan Gas,
når gasniveaet i tanken når 25%. Dette sikrer,
at Kosan Gas leverer gas før et tørløb opstår.

55

TONS

ØGET KAPACITET

HSSE RISICI

Totalvægten for lastbiler er 55 tons. Det
betyder, at det er effektivt at få LPGleverancer med lastbil. Vi minimerer
antallet af lastbilt ransporter og bidrager
dermed til at mindske CO 2-udslippet.

Vi gør det let for dig. Ved leverancer med
vores lastbil er det chaufføren, som gennem
fører LPG-leverancen – ikke kunden. Dette
sikrer, at du som kunde kan fokusere på dine
egne opgaver – Kosan Gas klarer påfyldning
af gastanken.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er den førende leverandører af
LPG i Norden, mens selskabet er markedsledende i Danmark. I 90 år har vi leveret
gas til både virksomheder og private.
Amerikanske UGI Corporation ejer 100 pct.
af aktierne i Kosan Gas.
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