BEDRIFTSPROFILEN

Bindeledd mellom sjø og land
I nærmere ti år holdt KTM terminal as til i
en brakkerigg og rubbhall etter at de flyttet til Husøy som en av de første bedriftene i 2000. Sist sommer kunne de endelig
flytte inn i nye lokaler rett over veien.
- Foreløpig har Via Travel, som er et søsterselskap til KTM terminal as, flyttet fra Haugesund til vårt nye lokale på Husøy, sier terminalsjef Torfinn Gaupås. – Men vi har fortsatt
ledige lokaler til flere leietagere. Vi kan tilby
en sentral beliggenhet i Karmøys største
industripark, med gode parkeringsforhold
og lokaler som kan tilpasses i størrelse og
innredning. Totalt har vi disponibelt 2200
kvadratmeter kontorer.
Det var Castor Entreprenør som bygget for
oss, og våre nye fasiliteter er funksjonelle og
fungerer veldig bra.Vi har selvsagt fått større
plass, og det er bra fordi vi har opplevd en
stor økning i etterspørselen etter lagerplass
fra våre kunder. 75% av en lagerkapasitet på
5000 kvadratmeter i nybygget er i dag utleid, i tillegg har vi beholdt våre gamle lagerlokaler på omtrent 2000 kvadrat som også
er fullt utleid.
Lokale kunder

KTM er en total leverandør innen transport
og logistikk, spesielt rettet mot transport til
sjøs. Et bindeledd mellom sjø og land. Virksomheten konsentrerer seg i hovedsak om
lokale kunder, men varene transporteres
over hele verden.Vi har ukentlig skipsanløp
til/fra Hamburg, Rotterdam og Baltikum.
- Vi formidler og er dyktige på de samlede
tjenestene innen sjøtransport, lossing og lasting, håndtering, lagring og videre transport
av gods lokalt. Vi håndterer både import og
eksport, sier Gaupås. - Vi har også en egen
avdeling for fortolling som kan hjelpe med
import og eksport av alle varer. Vi har også
linjeagentur for rederier som anløper Husøy
ukentlig.
Containere

Ved skipsanløp til terminalen er aktiviteten
på høygang, på samme måte er det et press
når lasten skal gjøres klar før avgang. Termi-
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Maskinparken inneholder alt nødvendig utstyr for en effektiv godshåndtering.

nalen har en maskinpark med gaffeltrucker,
containertrucker, hjullaster og annet utstyr
for interntransport i havnen, som er basert
på å håndtere store partier.
- Oversjøisk transport kan for eksempel gå
til Amerika, Kina og Japan, forteller Gaupås.
- Det eksporteres for eksempel mye fisk til
det japanske markedet. Containerene transporteres blant annet med KTMs egen lastebil med sidelaster, som er en spesialhenger
for containerhåndtering.
Veitransport

KTM er også aktive på spesialtransport mot
anleggsbransjen. Torfinn Gaupås forteller at
bedriften har tre semitrailere og maskintralle for transport av gravemaskiner og andre
spesialtransporter.
- Vi har en god del transport av gravemaskiner for de fleste entreprenørene på Haugalandet, og en del lokal tungtransport samt
turer til Bergen og Stavanger. Vi vil være en
total leverandør som yter god service. Biler
har vi tilgjengelig, og stiller opp på kort varsel, enten frakten kommer gjennom terminalen her eller ikke.

Terminalsjef Torfinn Gaupås er godt fornøyd med KTMs nye og
romslige lokaliteter på Husøy.
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