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Port-Trade hjælper Kalundborg Havn med 
at blive attraktiv for containerrederier
Virksomheden Port-Trade sælger kraner og lasteudstyr og har hjulpet Kalundborg Havn med at 
købe en ny og bedre kran. Det har gjort containerterminalen langt mere effektiv og spændende 
for containerrederierne.
Kalundborg Havn har haft ambition 
om vækst i sin containerterminal. 
Det krævede dog en kran med større 
kapacitet. Havnen fik hjælp fra en 
af sine leverandører, Port-Trade, 
som har mange års erfaring med 
køb og salg af kraner og kranudstyr. 
Port-Trade hjalp havnen med at an-
skaffe en Terex-Gottwald-kran på 
100 tons, som er langt mere drifts-
sikker og effektiv, og det har givet 
Kalundborg Havn større kapacitet 
og redundans. Kranen er desuden 
elektrisk og mere miljøvenlig.

”Kalundborg Havn har sat hand-
ling bag deres vækstambitioner ved 
at købe kranen og gøre havnen til et 
godt anløb for containertrafikken. 
Vi har allerede andre kraner i drift i 
andre danske havne, og havnen bad 
os om hjælp til at købe den nye og 
bedre kran. Samarbejdet har været 
godt, og vores forhold er ukomplice-
ret og tillidsfuldt,” siger Peter Mul-
ler fra Port-Trade.

Vigtig for effektiv 
containerhåndtering
Ifølge Peter Muller er det vigtigt for 
en havn at være attraktiv for contai-
nerrederier. Her er en god lastekran 
samt dygtige kranførere og organi-
sation helt afgørende.

”Hvis kranen ikke er i orden, 
taber rederierne penge. Udstyret 
skal være driftssikkert og effektivt, 
og med den nye kran er kapacitet og 
redundans blevet meget større. Hvis 
man leverer en dårlig service, taber 
man også kunder, og det har man 
forhindret med den nye kran.”

Port-Trade blev grundlagt i 2003, 
og som leverandør af godshåndte-
ringsudstyr forhandler virksomhe-
den produkter fra absolut førende 
producenter i Tyskland, Sverige, 
England, Holland og Belgien. 

Port-Trade beskæftiger sig med 
havnemobilkraner, balancekraner 
og skibslastere samt containeråg, 
grabbe og specialudstyr til effektiv 
håndtering af diverse godstyper. 
Kranerne, som tilbydes, er elektri-
ske og er energi- og miljøvenlige, så 
de lever op til fremtidens krav.

Da der reelt kun er to store spil-
lere på verdensmarkedet for store 
havnemobilkraner, er Peter Muller 
glad for, at Kalundborg Havns nye 
100 tons kran blev en Terex-Gott-
wald-kran.

Store kraner og stor ydmyghed
Port-Trade har blandt andet solgt 
syv kraner til rederiet Eimskip i 
Island og på Færøerne, samt otte 

kraner til Associated Danish Ports 
(ADP). 

En af Port-Trades nyere og lidt 
mere specielle succeshistorier er 
salget og leveringen af to 140-tons 
kraner til Mälarhamnar Västerås. 
Kranerne har hver især en egenvægt 
på over 500 tons og løfter 280 tons i 
tandemløft. 

’’Salget har givet Port-Trade mere 
aktivitet, og det har givet os et travlt 

år, også i 2015. Det er nyt udstyr, og 
vi snakker om kraner, som typisk 
vejer 420 tons stykket. Det er altså 
nogle store klumper, der ryger af 
sted. Vores nysalg drives meget af 
det, og vi vil gerne tro, at vi tages 
alvorligt og opleves som nogen, der 
er til at stole på og holder, hvad vi 
lover. Vi går ydmygt til opgaverne 
og opfører os altid ordentligt,” siger 
Peter Muller.

Ifølge direktøren oplever Port-
Trade stor travlhed og har meget at 
se til. Virksomheden tilpasser sig 
hele tiden udfordringerne og vil 
fortsat gerne vokse og have flere 
dygtige medarbejdere.

”Vi er heldigvis efterspurgt som 
virksomhed,” siger Peter Muller.
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”Salget har givet 
Port-Trade mere 
aktivitet, og det har 
givet os et travlt år, 
også i 2015”

PETER MULLER

Unifeeder giver Kalundborg 
Havns erhvervsliv hurtig 
adgang til verdensmarkedet
Unifeeder kan med sine mindre containerskibe anløbe 
små havne og tilbyde virksomheder i Kalundborg adgang 
til til verdensmarkedet via Hamborg og Bremerhaven.  
Med Unifeeders hjælp kan virksomhederne spare penge 
på lange kørsler og undgå at belaste klimaet.

Det særlige ved Kalundborg er som 
bekendt beliggenheden, som er ex-
ceptionelt god i forhold til virksom-
hederne ved byen. Havnen er kendt 
for sine gode udskibningsmulighe-
der, men der er også tid og penge 
at spare ved at sende containere 
via Kalundborg. Det giver godset 
en mere effektiv og miljøvenlig vej 
til hubhavnene. Her kommer Uni-
feeder ind i billedet.

Country manager Ebbe Bisgaard 
fortæller, at virksomhedens anløb i 
Kalundborg blandt andet har givet 
Novozymes mulighed for at spare 
rigtig mange kilometer på kørsel til 
og fra Københavns Havn.

”Der er ikke mange, der er be-
kendt med, hvor meget en afskiber 
kan spare på trucking costs ved at 
sende containere via Kalundborg 
fremfor at skulle køre igennem hele 
København. Vi tilbyder noget helt 
anderledes, hvis noget skal fragtes,” 
forklarer Ebbe Bisgaard.

Han beskriver samarbejdet med 
havnen som meget positivt. Kombi-
nationen af feeder- og shortsea-trafik 
giver et sundt og fremtidigt funda-
ment, som giver transportkøbere 
mange muligheder at vælge imellem.

I Kalundborg er der en god blan-
ding af feeder- og shortsea-last, 
hvor også Kalundborg Havn spiller 
en stor rolle. 

Vejen til hubhavnene og det store 
transportnet 
Ifølge Ebbe Bisgaard er Unifeeders 
trafik i særlig grad baseret på Novo-
zymes, som er forgangsmændene i 
havnen. 

”De vil afskibe i Kalundborg, som 
er ideel i forhold til deres fabrik. Vi 
har desuden et forbilledligt samar-
bejde med de øvrige havnevirksom-
heder, blandt andet Schultz. Det er 
feedertrafik, som forbinder hubhav-
nene, og vi giver kunderne, som vil  
bruge Vestsjælland, mulighed for at 

være med i det store transportnet-
værk og nå ud i den store verden,” 
fortæller Ebbe Bisgaard.

Der er dog visse udfordringer for 
Unifeeder. Ifølge Ebbe Bisgaard er 
det svært at gøre omverdenen op-
mærksom på fordelene ved afskib-
ning i Kalundborg.

”Vanens magt er stærk i marke-
det. Når det meste foregår i Køben-
havn, betaler man mange penge og 
spilder en masse tid på at komme 
ud af Nordhavn. Kalundborg er et 
marked, som vi gerne vil åbne mar-
kedets øjne for, og vi må erkende, at 
der stadig er lang vej. Det lægger et 
vist pres på os og virksomhederne 
i omegnen. Jo tættere man bor på 
Kalundborg, jo større er gevinsten. 
Det kræver en koncentreret indsats, 
samt at vores brugere udnytter, at 
anløbet er der,” siger Ebbe Bisgaard.

”Vanens magt er 
stærk i markedet. 
Når det meste foregår 
i København, betaler 
man mange penge 
og spilder en masse 
tid på at komme ud af 
Nordhavn”

COUNTRY MANAGER  
EBBE BISGAARD

Shipping.dk - din logistikpartner i Kalundborg 
og resten af verden
I de 37 år der er gået, siden Shipping.dk blev startet op af firmaets ejer, Torben Østergaard 
Nielsen, og til at man er 170 ansatte i dag, har firmaet været igennem en rivende udvikling. En 
udvikling, der har gjort Shipping.dk til en af Danmarks største og mest troværdige transport- og 
logistikpartnere.

 "Inden for transport og logistik 
klarer vi enhver opgave for vore 
kunder, det være sig med skib, fly, 
bane eller lastbil. Alene i Skandina-
vien har vi 150 lastbiler, der bringer 
gods ud for vore kunder hver eneste 
dag året rundt," siger Peter Labuz, 
der er direktør for Shipping.dk i 
Kalundborg.

Ikke kun logistik
Shipping.dk klarer også mange an-
dre opgaver end logistik, og bare i 
Danmark er firmaet repræsenteret 
i 18 andre havne foruden Kalund-
borg, så lokalkendskabet gør, at 
enhver opgave kan løses til kundens 
tilfredsstillelse.

 "Vi udfører mange klareringer, 
lastninger og losninger, mens skibet 
er ved kaj, og vi hjælper rederne 
med andre opgaver, og hvis der 

opstår problemer undervejs. I Ka-
lundborg har vi et omfattende sam-
arbejde med de lokale håndværkere, 
som kan springe til med kort varsel, 
hvis der er reparationer, der kan 
laves på stedet, så skibet ligger ved 
kaj i den kortest mulige tid og uden 
ventetid," siger Peter Labuz.

 STS (ship-to-ship) er også et 
forretningsområde, som Shipping.
dk opererer indenfor. Her tilbydes 
rederne en bred vifte af løsninger i 
tank- og tørlast.

 "Tid er penge for rederne, og 
derfor er vi også behjælpelige i STS-
operationer på havet, og har eget 
udstyr til brug for offshore-operati-
oner," siger Peter Labuz.

Kalundborg Havn
I Kalundborg er Shipping.dk eks-
perter i, blandt andet, projektlast og 
har ofte opgaver, hvor kunden øn-
sker, at Shipping.dk står for trans-
port og aflevering hos modtageren 
til aftalt tid.

 ”Vi oplagrer og distribuerer 
reservedele, kemikalier og mange 

andre produkter, hvor kunden lader 
os tage hånd om det hele, lige fra 
afhentning af råvaren eller produk-
tet hos leverandøren til levering hos 
deres kunder, skibe eller butikker. 
Vores organisation og brede net-
værk i Danmark og udlandet gør, at 
vi kan klare disse opgaver og mange 
andre med," forklarer Peter Labuz.

 Projektlast er et kerneområde, 
Shipping.dk klarer vindmøller,  
offshore-udstyr, kraner, rør og 
offshore-kabler på spoler, om det er 
på vand eller land.

Netværk og ekspertise
Shipping.dk har hele verden som 
arbejdsplads og løser de opgaver, de 
bliver stillet af deres kunder. Hvis 
det skulle ske, at de ikke har plads 
på eget skib eller lastbil, så rådgiver 
de kunderne til den mest optimale 
løsning til glæde for begge parter.

 "Vi lever af vores netværk og 
ekspertise. Vi kan ikke give en 
fysisk vareprøve til en kunde. Han 
skal kunne stole på, at det, vi lover, 
det holder vi. Vi er meget fleksible, 

både lokalt og globalt, og går hele 
vejen for kunderne. Vi har et godt 
ry i branchen og oplever også, at 
kunderne vender tilbage igen og 
igen. Både i og uden for Danmark, 

og til og fra Kalundborg Havn," siger 
Peter Labuz, direktør for Shipping.
dk i Kalundborg.

FAKTA
Shipping.dk  - er din shipping- og logistikpartner  
på Kalundborg Havn og i resten af verden,  
og klarer følgende opgaver:

• Terminal/stevedore
• Projektlast/heavy lift
• Agency
• STS
• Chartering

• Road
• Air & Sea - kurer
• Told
 

Kontakt: 
Shipping.dk · Vestre Havneplads 7 · 4400 Kalundborg  · Tlf.: 70 27 44 40 
E-mail: kalundborg@shipping.dk · Læs mere på: www.shipping.dk




