NYHEDER

Her på siden vil der løbende blive bragt nyheder om, hvad der sker hos Dantra.
Dantra køber 10 DAF-prisvindere
04.05.2018: Dantra har besluttet at opgradere sin flåde med 10 styk DAF XF 450 FT ...
Udlært som Dantra-chauffør
04.05.2018: Dantra A/S har netop uddannet sin første faglærte chauffør i nyere tid...
Gang i økonomien giver travlhed for Dantra – køber 19 nye tankvogne
13.02.2018: Europæisk økonomi er i fremgang, hvilket smitter af på transportbranchen. Dantra A/S, der er specialiseret i transport af flydende tekniske og
kemiske produkter, har investeret i 19 nye tanke og har nu 200 medarbejdere.
Dantra A/S åbner ny afdeling i Køge
01.11.2016: Dantra A/S får ny domicil i Køge.
Dantra A/S køber U.L.R. Transport
03.03.2016: Midtjyske Dantra A/S overtager den mangeårige kollega U.L.R. Transport i Snertinge. Med udgangspunkt i Køge skal opkøbet sammen med ny
storkontrakt udgøre Dantras vækstplatform i Østdanmark.
Transportministeren på besøg hos Dantra
28.08.2015: Transportminister Hans Christian Schmidt har netop været på besøg hos Dantra i Hjøllund. Her fik han indblik i, hvordan man driver en
højtspecialiseret transportvirksomhed.
Danmarkspremiere på banebrydende vaskeanlæg
03.12.2014: Dantra A/S i Hjøllund har netop ibrugtaget landets første Istobal HeavyWash vaskeanlæg. Systemet, der importeres af HAUTEK i Vejle, sikrer med
nyeste teknologi mere effektiv vask af tunge køretøjer.
Dantra udvider bilparken med 11 nye DAF-lastvogne
10.10.2014: DAF har netop leveret yderligere fem lastvogne af typen XF Euro 6 til Dantra – de første i en serie på 11, hvoraf to erstatter eksisterende biler,
mens de resterende ni går til en nettoudvidelse af koncernens bilflåde i ind- og udland.
Dantra giver lokalsamfund adgang til hjertestarter
22.09.2014: Med en beliggenhed langt fra nærmeste sygehus anser Dantra det for væsentligt at prioritere akutberedskab på vores domicil i Hjøllund. Derfor
har vi igennem flere år haft en hjertestarter på hovedkontoret og arrangeret udvidede førstehjælpskurser for medarbejderne.
Silkeborg Veteranrally for 14. gang
27.05.2014: Traditionen tro medvirkede Dantra også dette år i Danmarks formentlig største orienteringsløb for veteranlastbiler, der blev afholdt for 14. gang.
Silkeborg Veteranrally for 13. gang
27.08.2013: Traditionen tro medvirkede Dantra også dette år i Danmarks formentlig største rally for veteranlastbiler, der blev afholdt for 13. gang.
Første DAF XF Euro 6 er på vejen
27.05.2013: Den første DAF XF Euro 6 i Danmark blev torsdag leveret til Dantra A/S i Hampen.
Dantra A/S vinder IRU-pris
07.05.2013: Pressemeddelelse fra ITD -Padborg:
Direktør Kenneth Jensen og tidligere direktør Helge Jensen fra transportvirksomheden Dantra A/S fik i dag IRU-priserne ”Award for Top Road Transport
Managers 2013.
11 danske chauffører hyldet med IRU's æresdiplom
13.01.2013: Dantra A/S står øverst på topscorerlistren med ikke mindre end 4 hædrede chauffører.
Jubilæer hos Dantra
06.09.2012: En stor del af Dantra-koncernens ca. 150 medarbejdere har været ansat igennem mange år. Hvert år kan flere ansatte således fejre runde og
halvrunde jubilæer
Silkeborg Veteranrally for 12. gang
10.08.2012: Traditionen tro medvirkede Dantra også dette år i Danmarks formentlig største rally for veteranlastbiler
Dantra deltager i miljø- og redningsøvelse
28.06.2012: Et tankvogntog fra Dantra er for nylig indgået i en omfattende, realistisk miljø- og redningsøvelse
Dantra afholder førstehjælpskursus og investerer i hjertestarter
11.05.2012: Dantra A/S mener det er væsentligt at prioritere akutberedskab på stedet

Lastbil på skolebesøg
20.04.2012: Hvorfor holder der en lastbil i skolegården?
Pressemeddelelse
25.01.2012: Værkfører overtager truckcentre i Hjøllund og Padborg
Alkolåse øger trafiksikkerheden
06.01.2012: Flere og flere transportvirksomheder går til kamp mod spirituskørsel og får monteret alkolåse i deres
lastbiler.
Medarbejder-jubilæer ved Dantra
19.12.2011: Dantra kan med glæde markere fire 10 års og fire 25 års jubilæer
Veteran rally 4 - Juni 2011
Dantra deltog igen i Silkeborg Veteranrally
100 - 150 besøgende til Driver Day i Malmö
30.05.2011: Lørdag d. 28. maj var der ´kick Off arrangement" på Dantras svenske afdeling, med flotte 100 - 150 besøgende.
Transportkøbere skærper kvalitetskrav
20.04.2011: Fejl og ulykker kan lukke en virksomhed, og transportkøberne søger i stigende grad at gardere sig med høje krav til sikkerhed, miljø og
kvalitetsstyring.
Generationsskifte i Dantra
10.02.2011: Dantra fuldfører glidende generationsskifte, - når Kenneth Jensen d. 1. marts bliver Adm. Direktør for Dantra.
Dantra vinder Statoil kørsel i Sydskandinavien
18.01.2011: Dantra vinder 5 årig kontrakt på kørsel for Statoil Fuel & Retail i Sydskandinavien.
Artikel om Dantra i erhvervsmagasin
21.11.2010: Se artikel om Dantra fra Erhvervs månedsmagasin.
Dantra besøger skoler
21.11.2010: Dantra besøger skoler, for at lære skolebørn om trafiksikkeradfærd iforhold til lastbiler.
Dantra deltager på Elmia messen
30.08.2010: Elmia messen i Sverige fra d. 25-28 August, er Sveriges største transp...
Medarbejder jubilæum hos Dantra
21.08.2010: Vi er stolte over at kunne konstaterer, at mange af vores medarbejdere...
250 gæster til jubilæumsreception i Hjøllund
20.08.2010: Dantra A/S kunne denne sommer fejre 90 års fødselsdag, og vognmand, ad...
Besøg af Silkeborgs borgmester
11.08.2010: Silkeborg`s Borgmester Hanne Bæk Olsen, samt kommunaldirektør Jann Hansen og ErhvervSilkeborg`s direktør Torben Vilsgaard, på besøg hos
transportkoncernen Dantra A/S
Truckcenter Midtjylland bliver nyt Euromaster-Servicepunkt
21.07.2010: Truckcenter Midtjylland er netop åbnet, som det første Euromaster-servicepunkt i Danmark, der ikke ejes og drives af kæden selv.
Veteranrally 2010
09.07.2010: I juni deltog og fuldførte Dantra, det årlige Veteranrally for lastvogne, med den gamle og flotte DAF.
Dantra A/S etablerer sig i Tyskland
06.05.2010: Dantra A/S etablerer en ny afdeling i Flensborg, med foreløbig 10 lastbiler.
Kvalitetssikring betaler sig
17.02.2010: Dantra A/S er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, SQAS, TIV & GMP+
Dansk Tanktransport A/S skifter navn til Dantra A/S
18.11.2009: Pressemeddelsese vedr. at Dansk Tanktransport A/S skifter navn til Dantra A/S
Åbent hus ved Truckcenter Midtjylland A/S
24.10.2009: Åbent hus hos Truckcenter Midtjylland A/S med 20 eksterne udstillere bla. TSU Lastbilsimulator, DAF, Århus Tekniske Skole og ITD/FDE
Nye truckcentre vil henvende sig til alle
17.08.2009:
Det tidligere Midtland Auto har igennem 25 år serviceret alle forme...
Veteranlastbil rally & Lastbilshow
27.06.2009:
Veteranbil rally, Silkeborg
Dansk Tanktransport A/S har i en årrækk...
Kundearrangement
18.05.2009: Onsdag d. 13. maj havde Dansk Tanktransport A/S inviteret til et profe...

Organisationsændring i Dansk Tanktransport A/S.
06.05.2009:
Organisationsændring i Dansk Tanktransport A/S d. 15 April 2009; eft...
Forlængelse af transportsponsorat med Jason Watt
30.03.2009: Dansk Tanktransport A/S og Team Bygma Jason Watt Racing har til stor g...
Besøg af Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre
12.01.2009: Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre, besøger Dansk Tanktransport A/S
32 chauffører på køreteknisk kursus
16.12.2008: Dansk Tanktransport A/S sender 32 chauffører på køreteknisk anlæg i Viborg.
Beredskabsøvelse
27.11.2008: Beredskabsøvelse hos Dansk Tanktransport i samarbejde med beredskabsfirmaet Lotek.
Åbning af renseanlæg
30.10.2008: Nyt og topmoderne renseanlæg og vaskehal tages i brug.
Sommerfest 2008 ved DT.
25.08.2008: Årets sommerfest hos Dansk Tanktransport A/S var en stor succes.
DT ændrer ejerstruktur.
01.06.2008: Pressemeddelesen om ændring i ejerstruktur ved Dansk Tanktransport A/S.
DT bliver transportsponsor for Jason Watt
17.05.2008: Dansk Tanktransport A/S bliver transportsponsor for racerkøreren Jason Watt.
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