
VELKOMMEN TIL



Historien starter helt tilbage til 1971, hvor 
Jørgen Rørby Johansen grundlagde firmaet 
som en tømrervirksomhed. I slutningen 
af 70’erne opførte vi både parcelhuse 
og industribyggeri, hvor vi stod for hele 
entreprisen inkl. jordarbejdet. 

I den forbindelse blev der investeret i 
lastbiler og hurtigløbere til transport 
af vores entreprenørmateriel samt 
byggematerialer. Derfor opstod muligheden 
for også at kunne udføre transporter for 
kunder, og vi fik vognmandstilladelse til 
godskørsel for fremmed regning. 

VI ER KLAR TIL FREMTIDEN
Vi har de seneste år investeret kraftigt, så vi 
i dag råder over 15 store kranbiler, hvoraf 
den største er udstyret med en 305 t/m kran 
med 66 meters udlæg. 

Vi råder over mere end 35 egne lastbiler 
til entreprenørkørsel, maskintransport og 
specialtransport af fx store betonrør samt 
over 100 åbne og lukkede affaldscontainere 
og mange tusinde køreplader.

KRAN- OG MASKINTRANSPORT
Annette Jørgensen, Disponent · amj@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6065 · M: 2010 6032
Rasmus Ploug Hansen, Disponent · rph@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6066 · M: 2010 6030
Gert Nielsen, Disponent · gn@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6060 · M: 2010 6066
Rasmus Schou, Disponent · rs@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6040 · M: 2544 5098

ENTREPRENØR- OG KRAN/GRABKØRSEL
Tommy Laursen, Disponent · tl@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6062 · M: 2010 6062
Per Jensen, Disponent · pj@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6069 · M: 2010 6061
Alette Kristiansen, Disponent · ak@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6071 · M: 2010 6071
Thomas Frederiksen, Disponent · tf@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6055 – M: 2010 6069

JORD OG MILJØ
Stine Nygaard, Kontorassistent · sn@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6042

UDLEJNING KØREPLADER
Torben Nielsen, Afdelingsleder · tn@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6067 · M: 2544 5099

DIREKTION
Carsten Rørby Johansen · crj@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6041 · M: 2010 6065
Jørgen Rørby Johansen · jrj@dansk-specialtransport.dk · T: 5550 6051 · M: 2010 6070

OM RØRBY JOHANSEN A/S



VI KAN LØFTE DET HELE
Dansk Specialtransport har et bredt 
udvalg af lastbilmonterede kraner, 
bl.a. montagekraner med sugeåg 
og bæltekraner, der kan løse alle 
opgaver lige fra hejs af spær og 
vinduespartier til løft af hele brofag, 
fabriksanlæg og maskiner. Så uanset 
hvor stor eller lille opgaven er, har vi 
materiellet og ekspertisen, der kan 
løfte din opgave.

●	Vi	kan	også	løfte,	hvor	pladsen	
er	trang

●	 Erfarne	chauffører,	der	ved,	
hvad	de	laver

●	 Ind-	og	udbaksning	af	maskiner

●	Vinduesmontage	med	sugeåg

RING ELLER SEND EN MAIL TIL:
kranblok@dansk-specialtransport.dk 
om din opgave, så finder vi 
løsningen til dig …

ALT I GLAS/

PLADESUG KRANBILER OP 

TIL 305 T/M



VI KØRER MED DET HELE
Dansk Specialtransport er 
specialister i maskintransport over 
hele Danmark. Alt efter opgaven 
transporterer vi med hurtigløbere, 
sengeløbere, blokvogne, lige-ud-
trailere eller nedbyggede trailere 
med udtræk, der alle også kan 
kombineres med kran.

TRANSPORT MED 
SPECIALTILLADELSE
Kræver din transport specialtilladelse 
eller følgebil, kontakter vi politiet 
og sørger for tilladelser og 
kørselsplaner. Det er nemt at være 
kunde hos os.

RING ELLER SEND EN MAIL TIL:
kranblok@dansk-specialtransport.dk 
om din opgave, så finder vi 
løsningen til dig …

RING 
– VI ER KLAR PÅ 

55 50 60 70
KORT SAGT 

TRANSPORTERER 

VI ALT, OVERALT

TRANSPORT MED 

SPECIALTILLADELSE



VI KAN LEVERE 
ALLE STEDER

KØREPLADER 
TIL DET HELE

Dansk Specialtransport kan med over 
35 egne lastbiler udføre alle opgaver 
inden for entreprenørkørsel.

VI KAN TRANSPORTERE DET HELE
Vi kan levere alle typer materialer 
som f.eks. grus, sten, skærver, alle 
former for knuste genbrugsmateria-
ler, varm asfalt og meget mere.

CONTAINERKØRSEL OG UDLEJNING
Vi har både åbne og lukkede affalds-
containere i str. 12–30 m3 til jord, 
affald, brokker eller hvad du kunne 
tænke dig at fylde dem med. Ring og 
lej en container hos os, så leverer vi 
den på adressen.

RING ELLER SEND EN MAIL TIL:
grus@dansk-specialtransport.dk 
om din opgave, så finder vi 
løsningen til dig …

Vi råder over mange tusinde 
køreplader på 2 x 3 meter, så vi 
er altid klar til levering, når du 
skal bruge køreplader. Vi har eget 
maskineri, der både klarer rengøring 
og eventuelt opretning af pladerne, 
efter endt brug.

Kontakt os på 5550 6070 
– så klarer vi opgaven …

Ring eller send en mail til
grus@dansk-specialtransport.dk 
om din opgave, så finder vi 
løsningen til dig …

VI KØRER OGSÅ 

VOLUMENGODS

UDLEJNING AF 

KØREPLADER OG 

CONTAINERE



KRAN/GRAB 
KØRSEL MED 
OP TIL 140 T/M 
OG UDLÆG OP 
TIL 34 METER
Inden for kran/grab-kørsel kan vi 
udføre mange forskellige opgaver. 

Blandt opgaverne kan nævnes op-
rydning og bortskaffelse af affald/
brokker, kørsel af pallegods med pal-
legafler samt levering, udlægning og 
afhentning af køreplader. 

Er opgaven for stor/tung til alminde-
lig kran/grab kørsel, kan en af vore 
store lastbilkraner garanteret løfte 
opgaven.

RING ELLER SEND EN MAIL TIL 
grus@dansk-specialtransport.dk 
om din opgave, så finder vi 
løsningen til dig …

RING 
– VI ER KLAR PÅ 

55 50 60 70



I vores 3.000 m2 store opvarmede godshotel 
kan vi tilbyde opbevaring og/eller omlastning 
af gods. Med godshotellets traverskraner kan 
vi foretage løft på op til 100 tons. 
Endvidere råder godshotellet over en række 
trucks med løftekapacitet på 18 tons.

Ring til kranafdelingen og få en uforpligtende 
snak om Deres lageropgave. Vi kan løse næsten 
alle opgaver – også transport til og fra lager.

GODSHOTEL MED PLADS TIL DET HELE

Dansk Specialtransport  v/Rørby Johansen A/S
Håndværkervej 1 • 4160 Herlufmagle • Tlf.: 55 50 60 70 • 
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