SERVICE

LEVERINGSSIKKERHET
Absolutt leveringssikkerhet er ikke noe, som
kommer av seg selv. Men den er avgjørende
i tilfelle, hvor en tom tank betyr driftsstans.
Derfor krever fullstendig leveringssikkerhet
nøye planlegging og mange års erfaring. Vår
Supply- og logistikkavdeling sikrer, at kunde
ne alltid har nok gass og slipper å betale for
unødvendige leveranser – noe som er gunstig
for både økonomien og miljøet.

I samarbeid med vår distribusjonspartner har vi
løpende fokus på, om det er forhold eller tiltak,
som skal justeres eller implementeres. Dermed
sikrer vi, at kundene alltid oppnår en optimal
gassforsyning til deres anlegg med Kosan Gas
som gassleverandør.

MANGE SUPPLY POINTS
Kosan Gas har avtale med mange forskjellige
leverandører. Det gjør oss uavhengige når vi
kan avhente produkter fra mange supply points
til fordel for våre kunder, som setter stor pris
på høy leveringssikkerhet.

20%
BACK UP AV LASTEBILER

TANKVOLUM

Vi har økt antallet av lastebiler, som skal
levere gass til våre kunder. Dessuten har vi
en mengde av back up lastebiler, som står
klar til å hjelpe i spissbelastinger. Med flere
lastebiler har vi også mulighet for å hente
produktene fra flere supply points samtidig.

Det installeres et telemetrisystem på gass
tanken, som sender en alarm til Kosan Gas,
når gassnivået i tanken er på 20 prosent.
Dette sikrer, at Kosan Gas leverer gass før
tørrk jøring oppstår.

64

TONN

ØKT KAPASITET

HSSE RISIKOER

Den totale vekt for lastebiler er steget fra
60 til 64 tonn. Det betyr, at det nå er enda
mer effektivt å få gassleveringer med
lastebil. Vi minimerer antall av transpor
ter med lastebil og bidrar dermed til å
minske CO 2-utslippet.

Vi gjør det enkelt for deg. Ved levering med
vår lastebil er det sjåføren, som gjennom
fører gassleveringen – ikke kunden. Dette
sikrer, at du som kunde kan fokusere på dine
egne oppdrag – Kosan Gas klarer fylling av
gasstanken.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er den ledende leverandøren
av LPG i Norden. I 90 år har vi levert LPG til
bedrifter, og privatpersoner. Amerikanske
UGI Corporation eier 100% av aksjene i
Kosan Gas.
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