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Vores historie

op og ned …
Det er gået 

Kai Andersens Vognmandsfirma blev stiftet i 1948 af Kai og Dagmar Andersen. Det gik fremad i nogle årtier, men  
i 80’erne ramte oliekrisen også Fyn. Det kostede på antallet af biler, så der kun var syv tilbage, da parrets yngste søn, 
Torben, i 1988 overtog forretningen sammen med hustruen Lone. Ved samme lejlighed ændredes firmanavnet til 
Kai Andersens Eftf. 

… men vi holdt næsen i sporet …
Op igennem 90’erne kom virksomheden op i gear, og i dag har vi over 100 enheder på nummerplader og ca. 50 
erfarne folk til at betjene dem. Dygtige medarbejdere er hele grundlaget for at drive en sund virksomhed – og dem 
har vi heldigvis. Kunderne er kommet – og kommet igen – fordi vi gør fleksibilitet til en dyd. Vi ved, at deres behov 
for at få hentet eller bragt ofte er akut, og derfor er vi altid klar til at rykke ud med kort varsel. Det er det, vi lever af. 

… og nu kører det så godt …
Det kræver mere end én mand at drive og lede en succesfuld virksomhed af denne størrelse. Derfor blev Martin 
Hummel i 2013 ansat som direktør, samtidig med at virksomheden blev omdannet til aktieselskab. Torben er stadig 
hovedaktionær, og familien Andersens værdier ligger som et stabilt fundament under forretningen. 

… at fremtiden ser lys ud
I 2014 fortsætter vi den gode historie med indvielsen af vores nye domicil på Ellehaven 48. De sidste år har vi haft 
værksted, kontor og materielgård på tre forskellige adresser, men nu samler vi alle kræfter ét sted. Det skaber  
synergi og effektivisering til glæde for de kommuner, virksomheder og private, som regner med os, når det gælder. 



Container- og entreprenørkørsel Gylle- og korntransport Kranopgaver

SToRe KASSeR

Møg-ARbejde,
Vi løfTeR jeRn – og meget andet

Kort sagt: Vi kører med det meste for de fleste. Med vores 150 contai-
nere på mellem 8 og 30 kubikmeter fjerner vi alt fra familien Jensens 
afklippede grene og buske til affaldet efter større virksomhedsbyg-
gerier. Vi har eget knuseanlæg, hvor vi modtager og forarbejder be-
ton og murbrokker, hvorefter det knuste materiale genanvendes til 
anlægsarbejde.   

Vi løser opgaver for flere entreprenørfirmaer, hvor vi kører jord væk 
og leverer grus, asfalt og andre materialer, når der skal anlægges veje, 
pladser og fundamenter. Vores syv-akslede containertræk kan klare 
op til 33 tons – så bare fyld på!

Vores fire gyllebiler på hver 36.000 liter står klar til udrykning, når landmænd-
ene skal have kørt gylle ud til deres jorder. Det tager os kun tre til fem minut-
ter at læsse eller tømme biler af denne størrelse. Gyllen afleveres i buffertanke, 
som også kan lejes af os. Herfra kan gyllen suges direkte op i nedfælderen,  
så maskinerne ikke behøver forlade marken. 

Vi klarer ikke bare landmændenes ’beskidte’ arbejde, men flytter også spilde-
vand for de fleste kommuner på Fyn. Derudover fjerner vi affalds- og spildevand 
fra bryggerier, biogasanlæg og andre kunder som for eksempel Fjord & Bælt  
i Kerteminde. 

Spær, byggeelementer, tanke, både, skurvogne, asfalt, affald og…
listen fortsætter. Vi har de store maskiner og det kompetente mand-
skab til at klare hejse- og løfteopgaver af enhver art. 

Vi har 20 kraner i størrelsen 8–100 tonsmeter, og vores vognpark 
rummer desuden flere blokvogne til flytning af bred, høj og tung last 
som for eksempel entreprenørmaskiner og huse. 

Vi sørger selvfølgelig også for følgebilen og de særlige tilladelser, 
som er nødvendige ved specialtransport.

Vi har leveret grundlaget til:

• Vestfyns motorvej
• Svendborgmotorvejen
• Syddansk Universitet
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Ikke nok med at vi fjerner husdyrenes 
efterladenskaber – vi sørger også for 
foderet. Vi henter afgrøderne og leverer 
dem til foderstofcentralerne eller brin-
ger foder herfra til staldene – alt efter 
hvad behovet er. Vi har 20 kornbiler, der 
hver rummer mellem 33 og 40 kubik-
meter. 

VidSTe du…
... at vi kan række 
godt 30 meter 
med en palle tagsten?

er vejen frem

ja tak !


