
SERVICE 
LEVERANSSÄKERHET

TON64

Vi har ett antal egna lastbilar som leve
rerar gasol till våra kunder. Dessutom har 
vi en pool med extra lastbilar som är redo 
att sättas in vid hög belastning. Med flera 
lastbilar har vi även möjlighet att hämta 
produkter från flera leveranspunkter 
samtidigt.

Det installeras ett telemetrisystem på gasol
tanken som skickar ett larm till Kosan Gas när 
gasolnivån i tanken når 20 %. Det säkerställer 
att Kosan Gas hinner leverera gasol innan 
tomkörning uppstår.

Kosan Gas har avtal med många olika leveran
törer. Det gör oss oberoende eftersom vi kan 
hämta produkter från många leveranspunkter, 
vilket gynnar våra kunder som sätter stort 
värde på hög leveranssäkerhet.

EXTRA LASTBILAR SOM SÄKERHET

ÖKAD KAPACITET HSSE-RISKER

TANKVOLYM

MÅNGA LEVERANSPUNKTER

20%

Bruttovikten för lastbilar har ökat från 
60 till 64 ton. Det innebär att det är ännu 
effektivare att få gasolleveranser med 
lastbil. Vi minimerar antalet lastbils
transporter och bidrar därmed till att 
minska CO2utsläppet.

Vi gör det lätt för dig. Vid leveranser med  
våra lastbilar är det chauffören som genom
för leveransen – inte kunden. På så sätt  
kan du som kund fokusera på dina egna 
uppgifter  – Kosan Gas hanterar påfyllningen 
av gasoltanken.

I samarbete med våra distributionspartners har 
vi kontinuerligt fokus på om det finns förhål
landen eller åtgärder som ska anpassas eller 
implementeras. På så sätt säkerställer vi att 
kunderna alltid erhåller optimala gasolleveran
ser till sina anläggningar med Kosan Gas som 
gasolleverantör.

Absolut leveranssäkerhet är inte något som 
sker automatiskt, men det är avgörande när 
en tom tank innebär produktionsstopp.

Därför kräver absolut leveranssäkerhet nog
grann planering och mångårig erfarenhet.  
Vår leverans och logistikavdelning säkerställer 
att kunderna alltid har tillräcklig mängd gasol 
(LPG) och aldrig betalar för onödiga leveranser, 
vilket gynnar både ekonomin och miljön. 
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400 20 Göteborg
mail@kosangas.se
T. 031- 65 52 00

OM KOSAN GAS
Kosan Gas är den ledande leverantören av 
gasol (LPG) i Norden. I 90 år har vi levererat 
gasol till både företag och privatpersoner. 
Amerikanska UGI Corporation äger 100 % 
av aktierna i Kosan Gas.


