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Klar til fremtiden med en mere moderne flåde
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Den norske tøjfabrikant Helly Hansen driver det 
meste af sin virksomheds flåde fra sit europæiske 
distributionscenter i den hollandske by Born. 
Flåden er blevet opgraderet, i et tæt samarbejde 
med UniCarriers, som er deres største leverandør 
af gaffeltrucks og lagermaskiner. På den måde 
drager Helly Hansen fordel af en moderne flåde, 
der opfylder alle virksomhedens krav, mens det 
samtidig giver en optimal logistikramme for de 
kommende år.

Som et resultat af en sund vækst i 
virksomheden, flyttede Helly Hansen i 
2011 fra sit eksisterende europæiske 
distributionscenter (EDC) i Echt, i det 
sydøstlige Holland, til nyere og større 
faciliteter i Born. „Vi var meget pressede 
på pladsen på vores gamle adresse. Vi 
havde også centraliseret vores varehus på 
daværende tidspunkt“, siger Hans 
Heijdeman, EDC Operations Manager hos 
Helly Hansen. Vores lager af arbejdstøj var 
oplagret i et separat distributionscenter i 
Sverige indtil 2011, men dette er nu slået 
sammen med vores sportstøj og lagres i 
Born EDC. Spredt over 20,000 m2 
indeholder EDC 60,000 lagerpladser og 
huser 24,000 lageropbevaringsenheder. 
Centeret har totalt set 2.5 millioner varer 
på lager. Helly Hansen sender omkring 
320,000 pakker og 17,000 paller til kunder 
rundt i Europa og Rusland fra sit 
europæiske distributionscenter hvert år.

Væksten fortsætter uformindsket. 
Virksomheden forventer en stigning i 
omsætningen på mellem 10-15% for sport- 
og arbejdstøj alene i år.

Fantastisk partnerskab

Helly Hansen har tillid til, at UniCarriers 
maskiner skal håndtere alle indgående varer 
og ordrer i mange år endnu. „Vi har et 
fremragende samarbejde, hvor vi arbejder 
tæt sammen med vores kontaktperson hos 
UniCarriers, for at optimere vores flåde på 
kontinuerlig basis. UniCarriers er også 
meget fleksible, når vi har brug for flere 
gaffeltrucks i forbindelse med højsæsoner 
og ekstra ordrer. 

“Vi tog en ordenlig gennemgang 
af vores flåde, da vi skulle have 
skiftet vores gaffeltrucks” 

Flåde

• 9 ordreplukkere til højt
niveau

• 27 ordreplukkere til lavt og
mellemhøjt niveau

• 5 reach trucks
• 2 elektriske gaffeltrucks



gaffeltrucks og 36 lav-, medium- og høj-
plukketrucks, og hvor flåden er blevet 
leaset for 72 måneder, inklusiv 
serviceaftaler og vedligeholdelse af 
batterier. Helly Hansen og UniCarriers er 
samtidigt enige om, at lave en halvårlig 
gennemgang, hvor de gennemgår enhver 
skade og brugen af truckene.

Intern transport blev gennemgået

„Vi tog et grundigt kig på vores interne 
flåde, da vi skiftede vores maskiner“, siger 
Denis Rutten, Supervisor hos det 
europæiske distributionscenter. „Vi 

arbejdede samme med UniCarriers for at 
finde løsninger, som kunne gøre vores 
medarbejderes arbejdsstationer mere 
ergonomiske. Dette involverede ikke kun 
kontrolsystemer, men også sådan noget 
som at få nok plads“. Helly Hansen 
tillægger det stor værdi, at have nok 
arbejdsplads i maskinen. Ikke kun for at 
medarbejderne kan medbringe nogle 
nødvendige værktøjer, men også til tomme 
kasser. Mange af kasserne som de 
modtager genbruges, for at spare på 
omkostningerne, samtidig med at det er 
bedre for miljøet.

„De ekstremt store opbevaringsrum er 
ideelle for os“, fortæller Rutten.

Nem drift af flåden

De nye maskiner er markant mere stille og 
meget mere komfortable. De er udstyret 
med alle de nødvendige scannere, samtidig 
med at de kommer med Blue Spot 
advarselssystem, som sikrer maksimal 
sikkerhed på vores lager.  Blue Spot 
projekterer LED lys ned på lagergulvet, for at 
advare medarbejdere, som nærmer sig 
maskinerne. Reach truckene har også 
kamera, som garanterer et optimalt udsyn 
for operatøren, når de skal placere varer på 
hylder højt oppe. Takket være den nye flåde 
og de tilhørende leasing-aftaler, er der intet 
der stopper en nem og glidende transport 
på lageret i de næste år. „Nu har vi et 
optimalt logistisk setup og regner med at 
blive på denne placering i minimum syv år 
endnu. Virksomheden ekspanderer, og vi vil 
fortsat stole på støtten fra UniCarriers, til at 
fortsætte væksten“, understreger 
Heijdeman. 

Serviceteknikerne, som har hjulpet os i flere 
år, er ligeledes meget vigtige - hvis ikke de 
vigtigste. Teknikeren, som vi har tilknyttet, 
er en sand specialist og et perfekt match for 
os, både på det professionelle og 
personlige plan. Han er pro-aktiv, håndterer 
problemer, uanset størrelse, og han er nu 
meget fortrolig med vores specifikke ønsker 
og krav“, forklarer Heijdeman. 

Derfor var det også naturligt 
for driftslederen, at bruge UniCarriers igen, 
da flåden skulle opdateres. 
UniCarriers leverede mere end 40 nye 
maskiner til denne opgradering, som 
bestod af fem reach trucks, to elektriske

Samarbejdende omkring nemme, glidende logistik 
processer (fra venstre): Hans Heijdeman, EDC 

Operations Manager, Coen Bergmans, UniCarriers 
Servicetekniker  ved EDC, og Dennis Rutten, 
Supervisor ved EDC
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UniCarriers Denmark 
Greve Main 19
2670 Greve
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Telefon
+45 72 210 210

Mail
kundeservice-
DK@unicarrierseurope.com

unicarrierseurope.com/dk

Om Helly Hansen

Navnet Helly Hansen har været synonym 
på arbejdstøj i høj kvalitet siden 1877, hvor 
kaptajn Helly Juell Hansen introducerede 
det første virkelige gode kvalitetstøj til 
sømænd. Helly Hansen produkter er sikre 
og effektive, og beskytter den, som bærer 
deres tøj. I dag inkluderer deres kunder 
arbejdere, skiløbere og professionelle 
sejlere. Det førende brand af arbejdstøj og 
sportstøj kan se tilbage på en fortid med 
utallige innovationer, mens de fortsætter 
med at udvikle og forbedre sig. 
Oplevelsen, hos dem som arbejder under 
ekstremt 
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svære miljøer, er hele tiden inkluderet i 
udviklingen.

Virksomheden har opereret fra denne 
logistiske funktion i Holland siden 1995, 
hvor varerne først blev distribueret gennem 
Benelux fra Sittard. Til trods for at denne 
beliggenhed blev udvidet, var der fortsat 
behov for plads, og derfor flyttede Helly 
Hansen til Echt. Som et resultat af den 
øgede vækst og centralisering af varehuset, 
blev virksomheden nødt til at forlade Echt i 
2011, for at flytte til et endnu større 
distributionscenter i Born. Disse nye 
faciliteter distribuerer nu Helly Hansens 
arbejds- og sejltøj til hele Europa, samt 
eksporterer til Rusland.




