
Vi sikrer udvikling  
og optimering af  
jeres bulkoperationer

SUPPORT 
YOUR 
BUSINESS



Vores mangeårige erfaring med fleksibel og effektiv håndtering 
af bulkgods gør, at vi altid finder den bedste løsning til netop jeres 
projekt. Vi råder for eksempel over flere forskellige typer af kraner, 
hvilket betyder, at vi altid kan optimere til den enkelte opgave og 
effektivt kan losse og laste godset. Produkterne kan opbevares  
sikkert på frie arealer eller under tag i vores lagerhaller, alt efter 
behov. 

Vi tilbyder jeres virksomhed optimale betingelser for håndtering    
af mange forskellige godstyper. Vores unikke beliggenhed, fleksi-
bilitet på gængstørrelse, pakhusenes gode indretning, kra nernes 
kapacitet og de kundetilpassede serviceydelser sikrer en løsning 
af højeste kvalitet. 

Ideel beliggenhed
Grenaa Havn er karakteriseret ved at have store 
kajnære befæstede og ubefæs tede areal er, en 
vanddybde på op til 11 meter og gode udvidel ses
muligheder – og det kommer vores bulkkunder 
til gode.
 
Grovvarehåndtering kan have nogle miljø
mæssige udfordringer som støv eller lugt gener. 
Vi tilbyder god afstand til beboelses områder, 
stor erfaring med bulkgods og fokus på at til
byde virksomheder på havnen optimale vilkår 
for at drive deres forretning effektivt og uden 
problemer. Derfor anvender de største danske 
grovvareselskaber allerede i dag Grenaa Havn i 
forbindelse med shipping, transport og  
opbevaring af bulkgods.

Effektiv distribution
Fra havnen i Grenaa er der 
direkte adgang til sejlruterne 
i Kattegat. Kombineret med 
nem adgang til hovedvej 15 
mod Aarhus og hovedvej 16 
mod Randers samt til motorvej 
E45 får I med lagerfaciliteter 
på Grenaa Havn mulighed for 
at etablere et særdeles effektivt 
distributionsnetværk.

Med et effektivt setup og cen
tral beliggenhed er vi også det 
oplagte valg for transit til de 
baltiske lande og hele region 
Østersøen.

Pakhuse
■ Beliggenhed tæt ved kajen sikrer en  

nem og hurtig arbejdsgang omkring  
lastning og losning

■ Gulve af fast beton eller betonstens 
belægning og belysning i alle pakhuse

■ Automatiske og aflåselige elporte
■ Ingen søjler i hallerne  optimerer  

pladsbrug og tilgængelighed
■ Flere af pakhusene er isolerede og  

kan opvarmes
■ God frihøjde gør det nemt for lastbilerne  

at tippe af indenfor 
■ 22 pakhuse, størrelser 7502.100 m2

■ Totalt 28.000 m2

DANMARKS  
MEST CENTRALE 
DYBVANDSHAVN
I tæt samarbejde med jer 
sikrer vores ekspertise 
jer de bedste løsninger



Fleksible kundetilpassede 
serviceydelser 
Vi er imødekommende over for jeres  
virksomheds specifikke ønsker og tilbyder 
fleksible løsninger efter behov:

■ STS operationer
■ Nytænkning ift. produkthåndtering 
■ Fleksibelt setup
■ Omstillingsparathed
■ Produktopbevaring inde og ude
■ Investeringsparathed
■ Godkendelse til håndtering af fødevarer

Andre ydelser 
Som en naturlig del af vores setup håndterer 
vi naturligvis alle former for stykgods:

■ Big bags
■ Big bags på paller 
■ Elementer
■ Stammer
■ Stålplader

To store wirekraner
GOTTWALD HMK 7608B

 KAPACITET UDLÆG

Løfteevne, max.  140,0 t  20 m 
Bulkhåndtering   50 t 51 m 
Lossegrab  18,0 m3 
Lossegrab  24,0 m3
Polybgrab  11,5 m3
Polybgrab  13,5 m3    

GOTTWALD HMK 360E 

 KAPACITET UDLÆG

Løfteevne, max.  120,0 t 23 m
Bulkhåndtering 32 t 48 m 
Lossegrab  18,0 m3 
Polybgrab  11,5 m3 
Polybgrab  13,5 m3 

op til 

op til 

STS

SHIP-TO-SHIP 
ER EFFEKTIVT 
MED HENBLIK 
PÅ VIDERE 
DISTRIBUTION

Korn &  
foderstoffer

Vejsalt Fodersalt & 
kalk

Skrot

Grus, sand & 
skærver

Fluid

Biomasse &
træpiller

Bulkhåndtering
SENNEBOGEN 875E

 KAPACITET UDLÆG

Lossegrab  8,0 m3   26 m
Lossegrab  12,0 m3   26 m
Polybgrab  4,0 m3   26 m
Tømmergrab  2,5 m2   26 m
Krog  15,0 t   26 m

Sennebogen 875E er den største  
og første af sin slags i Danmark.



VI GÅR LANGT FOR  
AT UNDERSTØTTE  
DIN FORRETNING

Grenaa Havn er en af Danmarks  
største erhvervs og industrihavne med  
en central placering og god plads til  
udvikling. 

Et stort fokus på kerneseg men terne  
og gode netværks for bin delser gør  
Grenaa Havn til fundamentet for at  
realisere potentialet i din virksomhed.

Ta’ en snak med Grenaa Havn  
 vi har pladsen, netværket og  
viljen til at lykkes 

Grenaa Havn A/S

Havnecentervej 1 · DK8500 Grenaa · Tlf. (+45) 8758 7600 
info@grenaahavn.dk · www.grenaahavn.dk


