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Doosan Gaffeltruck Danmark øger forhandlernettet

To nye forhandlere styrker Doosan  Gaffeltrucks salgs- og servicenet i  Danmark. Den kortere reaktionstid  kommer kunderne til gavn
Doosan Gaffeltruck Danmark havde i 2015 en rigtig stor salgsfremgang, hvor der blev leveret mange fabriksnye orange Doosan trucks til kun-der overalt i Danmark. 
- Vi havde et virkelig godt 2015, fortæller direktør Jens S. Christensen og fortsætter:

- Vi har her i starten af 2016 fået to nye forhandlere, som 

bestemt kan være med til at fastholde og udbygge salget af Doosan Gaffeltrucks, så vi kan følge det gode salgsresultat fra 2015 op. 
De nye forhandlere er HJ Truckservice med Jonny Jakob-sen ved roret. HJ Truckservice ligger i Odense og har Fyn og tilhørende øer som distrikt. LB Truck Service og indehaveret 

af Søren Bro holder til på Fur og har vest- og nordjylland som primært distrikt.
- Det har været vigtigt for os at finde nogle samarbejdspart-nere med stor brancheerfaring, og det har vores nye forhand-lere, siger Jens S. Christensen. For begge forhandlere gæl-der, at det er veletablerede firmaer med stort knowhow og en lang årrække bag sig i gaf-feltruckbranchen. 

Sammen med de hidtidige forhandlere, Robbins Gaffel-truck på Sjælland, Trailergår-dens Truckservice i syd- og 

sønderjylland samt Randers Materiel Service, i midt- og østjylland udgør de nye for-handlere nu et finmasket og velforgrenet salgs- og servi-cenet, hvor reaktionstiden fra forhandler til kunde er meget kort.
- Samtidig med nye for-handlere introducerer Doosan Gaffeltruck et væld af nye modeller i den nye 7-Serie her i 2016, blandt andet die-seltrucks, med Doosans egne motorer, der er så ’grønne’, at de kører uden partikelfilter. Med baggrund i de løbende nye krav til dieselmotorer har Doosan valgt at produ-cere egne dieselmotorer og anvende den allernyeste teknologi. Det har resulteret i en helt ny motorserie, hvor 

brændstoføkonomi og miljø-venlighed nok ikke fås bedre. Med 7-Serien lanceres der senere i 2016 helt nye model-størrelser, nemlig både 18 og 25 ton, forklarer Jens S. Chri-stensen. 
Samtidig præsenterer Doosan også en helt ny 7-Se-rie i el-trucks fra 1500 kg til 2000 kg i både 3 og 4-hjulede versioner og ligeledes fra 2200 kg til 3500 kg som 4-hjulet, der er tale om et helt nyt design, hvor ergonomi og driftssik-kerhed fortsat er de bærende ’key-words’. 

 
-hawin

Doosan var for nylig med på Logi-Mat-messen i Stuttgart.

De to nye forhandlere af Doosan gaffeltruck er klar til at styrke Doosan Gaffeltruck Danmarks salg, service og netværk.  

Din vej til beslutningstagere indenfor 
lager og logistik
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Tysk teknologikoncern opkøber Qubiqa Logistics
Vækstmulighederne er forstærket med sal-get til den internationale teknologikoncern Körber AG med hovedsæde i HamborgI de seneste fem år har Qubiqa Logistics i Arden været igen-nem en rivende udvikling med en fordobling af omsætningen og forbedret indtjening. Særligt den patenterede teknologi Layer Picker® har positioneret virksomheden globalt med den intelligente og automatiserede depalleteringsmaskine. Den benytter en kombination af va-kuum og klemmekraft, der gør det muligt at håndtere forskel-lige typer lag uden at efterlade trykmærker.

Løsningen er solgt og instal-leret 350 gange i Europa, USA, Canada og Australien siden år 2000. Det har vakt interesse hos Körber AG, som har over-taget 100 procent af aktiebe-holdningen i Qubiqa Logistics fra det danskejede investe-ringsselskab BWB Partners. - Sammen med Qubiqa Lo-gistics vil vi fortsætte vores vækststrategi og udvide vores tilstedeværelse på markedet i Norden. Qubiqa Logistics forbedrer vores konkurrence-evne og gør det muligt at til-byde vores kunder en endnu mere attraktiv portefølje af produkter og services, siger 

administrerende direktør i for-retningsenheden Körber Logi-stics Systems, Hubert Kloss.Direktør Jacob Libach Niel-sen fra Qubiqa Logistics glæ-der sig over opkøbet: Qubiqa Logistics er i en unik position i forhold til at udbrede kend-skabet til den innovative løs-ning til plukning af pallelag på et endnu større marked. For-retningen kan nu vokse yder-ligere som en del af en stærk international teknologikoncern med global rækkevidde og stærk lokal tilstedeværelse over hele verden, siger han. Ingen af parterne ønsker at oplyse detaljer om købsafta-len, men de i alt 92 medarbej-dere hos Qubiqa Logistics skal fortsat udvikle og fremstille intelligente logistikløsninger til lagerstyring og drift.
BWB Partners, ledende medarbejdere og øvrige akti-onærer ejer fortsat koncernen Qubiqa, herunder Qubiqa Automation i Esbjerg, som er globalt førende i udvikling og produktion af interne logistik-løsninger til primært isole-ringsbranchen.

-lipe

En kombination af vakuum og klemmekraft udgør teknologien i Qubiqa 
Logistics depalleteringsmaskine Layer Picker, som nu er 100 procent ejet af 
Körber AG.
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Annoncesalg
I annonceafdelingen har professionel rådgivning den absolut 
højeste prioritet. Vi har et solidt fundament for en tilbunds-
gående rådgivning omkring annoncering, og vi kan naturligvis 
også hjælpe med fremstilling af annoncemateriale.

Ring 46 93 66 14 til Preben Reinholdt Andersen og hør, hvor-
dan du bliver synlig i Lager & Transport – Logistikmagasinets 
univers: Magasin, website og nyhedsbrev.

Deadline 9. februar

• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• Messe: Transport 2017, Herning
• Messe: LogiMAT 2017, Stuttgart

Deadline 21. marts

• Porte
• Truck og intern transport
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• Messe: Transport Logistic, IFOY Award 2017, München

Deadline 12. april 

• Havne
• Indretning af lager         
• It – stregkoder – lagerstyring
• Transport – varebiler

Deadline 16. oktober

• Havne
• Indretning af lager
• Transport – spedition
• Robotteknologi

Deadline 10. november

• Truck og intern transport
• Indretning af lager  
• It – stregkoder – lagerstyring
• e-handel – pakkedistribution

NR. 8 – 5. DECEMBER UGE 49

NR. 7 – 10. NOVEMBER UGE 45NR. 3 – 15. MAJ UGE 20

NR. 2 – 18. APRIL UGE 16

NR. 1 – 6. MARTS UGE 10

Deadline 11. maj 

• Truck og intern transport
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• e-handel – pakkedistribution 

Deadline 24. august 

• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• Messe: hi 2017, Herning

Deadline 13. september

• Porte
• Truck og intern transport
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring

NR. 6 – 10. OKTOBER UGE 41

NR. 5 – 18. SEPTEMBER UGE 38

NR. 4 – 9. JUNI UGE 23

Dit
banner

Få flere kunder. 
Kom med på LTL.dk

Link til din 
hjemmeside

Få dine
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Få din

brochure 
med



2 0 1 7 Annonceinformation

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOcoated_v2_300_eci
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Lager & Transport påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Lager & Transport. 

Materialegodtgørelse: 5 % på ordre fra reklame/medie-bureau god-
kendt af Lager & Transport. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

Lager & Transport forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +10 %.

Placeringstillæg

Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Indstik

Bagside
Bredde x højde

A: 210 x 237 mm 18.800,- 

B: 210 x 297 mm 23.800,-

Bagsideformat A: 
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B: 
+ 3 mm på alle 4 sider.

Dobbeltside  29.800,-
Bredde x højde:

390 x 270 mm

Til kant: 420 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

A

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷25 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷30 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller fle-
re af forlagets magasiner: Lager & Transport – Logistik magasinet, 
PackMarkedet, Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff samt Tele-
kommunikation.
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

1/1 side 19.800,-
Bredde x højde:

184 x 270 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side  13.800,-
Bredde x højde:

A:   90 x  270 mm
B: 184 x  132 mm

1/4 side  8.800,-
Bredde x højde:

A:   43 x  270 mm
B:   90 x  132 mm
C: 137 x  86 mm
D: 184 x  63 mm

A
B

AA
BB

C

DB
AA

BB DD

Annoncesalg: 
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14
Annoncemateriale: 
Færdige annoncer sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK

B

Formater og priser i 4 farver Rabatter

Bliv medlem af Lager & Transport og få:
50 procent rabat på alle bannerannoncer på LTL.dk og i 
nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. lagerindretning – 3 stk.

Brochure på LTL.dk – 1 stk.

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk – max 6 stk.

Pris 5.800 kr. i 12 måneder.

Få en advertorial med i magasinet
Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at få skrevet din 
advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud til læserne.

Kontakt: 
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

NYHED
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Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, Bygtek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk

Senest kontrollerede oplag: 5.803 eksemplarer 
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

Lager & Transport – Logistikmagasinet er det førende medie indenfor 
lagerhåndtering, logistik og intern transport.

Med Lager & Transport – Logistikmagasinet får du i alt tre kanaler 
til beslutningstagere indenfor lager og logistik: Magasin, ugentlige 
nyhedsbreve og vores website, LTL.dk.

I et marked med stigende krav om effektivitet i forsyningskæden 
bliver effektive løsninger til lager og logistik stadig vigtigere.

Lager & Transport – Logistikmagasinet beskæftiger sig med alle de 
temaer, spørgsmål og problemstillinger, som er forbundet med 
logistik og transport af varer gennem forsyningskæderne.

Vi zoomer ind på case stories, verdensnyheder, trends og tendenser.  
Diskussioner om lovgivning og politiske synspunkter blander sig med 
reportager fra de førende messer, ligesom teknologiske landvindin-
ger, miljørigtige logistikløsninger og udviklingen af effektive trans-
portsystemer er til debat.

Alt sammen for at belyse, hvordan man får varerne hurtigst og bil-
ligst gennem forsyningskæden, så det skaber værdi og konkurrence-
mæssige fordele for logistikkunderne.

Læserne er beslutningstagere i producerende og lagerførende virk-
somheder samt større transportvirksomheder og offentlige instanser. 

Redaktion:  Annoncesalg:
Hans Windeløv  Preben Reinholdt Andersen
Tlf.: 46 93 66 24  Tlf.: 46 93 66 14
hawin@odsgard.dk andersen@odsgard.dk

Din vej til beslutningstagere 
indenfor lager og logistik
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ProTruck skaber værdi for kunderneFlid og hårdt  
arbejde, optimering af produktsorti-mentet og løbende  dialog med kunder-ne har skabt succes for ProTruck

Af Hans Windeløv

- Der er kunder i butikken, og vi har siden starten i 2012 nået et højt nivea, hvad angår vækstraterne for den årlige omsætning. Det betyder både, at der er plads til os på det danske marked og behov for de løsninger, vi leverer. Og vi har set en stabil fremgang for stort set alle produkter i vores sortiment, siger admini-strerende direktør i ProTruck, Michael Laursen. 
Det sidste statement er ikke uvæsentligt. ProTruck forhand-ler truckbrandet, Hyster, som er kendt for at være truckbran-det med det bredeste eget producerede produktsorti-ment. Hyster leverer løsninger fra de helt simple palleløftere, til de kæmpe store gaffeltruck og reachstackers til sværgods-miljøer og havne, samt alt materiel, eksempelvis ware-house løsninger, derimellem. 

Et tungt supplement
Selv om man med Hysters truckløsninger er godt rustet til at imødekomme kundernes behov, mener direktøren, at der er behov for udvidelser af sortimentet.
- Ud over de mange stan-dardløsninger, som klarer gængse logistikopgaver, er markedet i dag præget af stor fremgang for kundetilpassede løsninger og løsninger til ni-cheopgaver. Med agenturet for både terminaltrækkere fra MOL og eltruck fra Carer fyl-der vi et hul i markedet, hvor 

der er behov for udstyr. Vi ser blandt andet, at havnene ruster sig til at klare stigende godsmænger og håndtering af større og tungere enheder. Her mener vi, at terminaltræk-keren er et godt kort sammen med Hysters reachstackers. De to løsninger supplerer hin-anden og betyder, at havnene og andre virksomheder med behov for et stærkt setup af tungt materiel kun skal handle et sted, når de har brug for flere slags maskiner, forklarer Michael Laursen.

Roadshow er på vej
Den strategiske satsning på at kunne dække alle behovene i blandt andet den tunge indu-stri og på havnene har faktisk ført til, at ProTruck er ved at sammensætte et roadshow på flere danske havne. Her kan kundevirksomheder med be-hov for tungt materiel komme og se materiellet an ved selv-syn.
- Et stykke hen i foråret i år fragter vi en række maskiner rundt i Danmark og præsen-terer dem i miljøer, der ligner dem, de kommer til at køre og operere i hos kunderne.  Endnu er detaljerne ikke helt på plads, men vi regner med, at det bliver nogle sjove og 

udbytterige seancer for både interesserede kunder og for os, siger Michael Laursen.

Pilen peger opad for elektriske gaffeltruck 
De elektriske gaffeltruck fra Carer supplerer ligeledes de løsninger, ProTruck leverer med Hysters truck.

- Hysters program for elek-triske gaffeltruck er ganske bredt. Det stopper dog ved truck med kapacitet på seks ton. Carrers elektriske gaf-feltruck klarer godsmænger på op til 25 tons, siger Michael Laursen, som vurderer, at tren-den med øget fokus på elektri-ske gaffeltruck fortsætter ud i fremtiden.
- Virksomhederne kigger nøje på totaløkonomi og miljø. Det gælder også de virksom-heder, der håndterer tungt gods. Truckproducenten, Ca-rer, udvider løbende sortimen-tet af elektriske gaffeltruck, så de også klarer de helt tunge opgaver. Og udviklingen af teknologien for de elektriske gaffeltruck gør samtidig, at de klarer opgaverne lige så effektivt og hurtigt som diesel- og gastruck, uddyber Micael Laursen.

Han er glad, fordi den mål-rettede satsning med at få Hy-

ster og ProTruck på landkortet i Danmark er blevet en succes.- Vi gør ikke noget halvt. Med helhjertet flid og en de-dikeret indsats sørger vi for at skabe værdi i kundernes lo-gistikkæder og virksomheder. Vore løsninger effektiviserer deres drift, og vi tilbyder samtidig kontinuitet i det fort-satte samarbejde med opføl-gende dialog. Det honorerer kunderne ved at placere et stigende antal ordrer hos os. Med de nye agenturer satser vi da også på at lukke endnu flere aftaler i fremtiden, siger Michael Laursen.   

■

Hos ProTruck lægger man mange kræfter i at skabe de helt rigtige løsninger for kunderne. Og det bærer frugt.  

ProTruck er vækstet kontinuerligt, siden man startede i 2012.

Administrerende direktør i ProTruck, Michael Laursen.
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Gaffelkamera fra Orlaco giver ideelt udsyn ved høje løft samt kørsel med høj og bred last.  Anvendes af ledende truckproducenter.
Gaffelkamera kan kombineres med et bakkamera.

Forbedret sikkerhed  |  Forbedret effektivitet Forbedret ergonomi

Gaffelkamera fra Orlaco giver ideelt ud yn ved høje løft

Ideelt udsyn  ved høje løft

For yderligere information, kontakt Jakob Geisler:  
+46 (0)75-242 41 79  |  jakob.geisler@aut.oem.se  |  www.oemautomatic.se

Linde har intelligente varer på hylderne
Data og udveksling af informationer bliver en vigtig del af logistikløsningerne i frem-tiden. Forskelligt udstyr og produkter kom-mer til at spille sammen i større integrere-de systemer for at effektivisere logistikken, og Linde er med helt fremme på beatet

Af Hans Windeløv

Intelligente netværk kom-mer fremover til at spille en større og større rolle i interne logistikløsninger. I fremtiden kommer vi til at se mange flere digitaliserede og automa-tiserede løsninger, langt flere skræddersyede løsninger, og der bliver meget større fokus på både energibesparelser og på, hvordan netværk og 

datainformationer spiller sammen og effektiviserer lo-gistikløsninger. Det var sådan Linde Material Handling bød velkommen til fremtidens løs-ninger for intern logistik ved den store event og udstilling, The World of Material Hand-ling, i Frankfurt for nylig. 

Integration på vej frem
- Varemængderne stiger, og kunderne er interesseret i at få dem frem så hurtigt, ef-fektivt og billigt som muligt samtidig med, at de ønsker at minimere energiforbruget. Samtidig er der fokus på, at håndteringen sker sikkert og under så gode arbejdsforhold som muligt gennem alle led i transportkæden. Det gælder 

også den interne transport hos producenter, logistikvirksom-heder, terminaler og distribu-tionscentre. Her er der i høj grad fokus på performance, og derfor er der stor efterspørgsel på materiel, som er i stand til at klare opgaverne, og som er i stand til at spille sammen i 

Ny Roadster-truck øger sikkerheden på lageret
Linde Material Handling præsenterede en nye ud-gave af den elektriske gaf-feltruck, Roadster, på deres event, The World of Material Handling.
Her er der tale om en 

elektrisk gaffeltruck, som er både hurtig, sikkker og ef-fektiv. Og netop sikkerheden når nye højder med trucken. A-søjlen er nemlig fjernet, så føreren har endnu bedre udsyn, end man tidligere har set. Panorama vinduet over føreren beskytter mod faldende gods og giver et super godt udsyn, når man 

håndterer gods og sætter det i reolerne. Vinduet sidder i en ramme, som er forbundet til masten. Cylindre i rammen ab-sorberer mastens bevægelser, så man bibeholder kabinen i ro. ’Revolutionary Roadster’, som Linde kalder trucken, kø-rer op til 20 kilometer i timen. Derfor kan man også vælge et armeret ’vindspejl’ som eks-traudstyr. 
- Vi har haft stor succes med de tidligere udgaver. I disse ti-der, hvor flere og flere kunder lægger vægt på optimale ar-bejdsforhold for deres ansatte, er det vigtigt at kunne tilbyde 

Automation var et af de helt hotte temaer på Lindes event The World of 
Material Handling, som blev afholdt i Frankfurt-området midt i maj.
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2 0 1 7 Læserundersøgelse

Din kontakt til beslutningstagere i lagerførende virksomheder

Mange beslutningstagere
66 procent af de besøgende i Lager & Transports univers 
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens 
beslutninger om investeringer og indkøb i forbindelse 
med driften af lageret og logistikken.

Høj troværdighed
96 procent syntes, at Lager & Transport er et troværdigt 
eller meget troværdigt medie.

God respons
53 procent har kontaktet en virksomhed på baggrund  
af en omtale eller en annonce.

Lager & Transport har omkring  
20.000 læsere pr. udgave
I 68 procent af virksomhederne læses magasinet af  
2-5 personer. I 17 procent af virksomhederne læses  
magasinet af 6 personer eller flere. I 15 procent af  
virksomhederne læses magasinet af 1 person.

Læserne bruger god tid  
på at læse Lager og Transport
57 procent bruger over 11 minutter på at læse en enkelt  
udgave. 24 procent bruger mellem 6 og 10 minutter.

Data: Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 133 deltagere er fra Lager & Transports univers, der består af:
 Lager & Transport - Logistikmagasinet | Nyhedsbrevet Lager & Transport | Nyhedsportalen LTL.dk

Beslutter alene/sammen med andre           Ikke beslutningstager  Ved ikke

Få flere kunder med Lager & Transport
Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 og få et godt tilbud

Få jeres link og brochurer med på LTL.dk
26 procent vil gerne linke sig videre til leverandørernes løsninger og  

23 procent vil gerne have adgang til dine brochurer.

Typisk profil af læseren/brugeren på Lager & Transport

• Beslutningstager - direktør eller chef i en virksomhed med eget lager.
• Mellem 45 og 54 år.
• Forventer de næste 2 år at investere mere end tidligere på lager- og logistikområdet.
• Læser vores trykte magasin og bruger i gennemsnit 11-20 minutter pr. udgave.
• Er flittig bruger på LTL.dk og læser nyhedsbrevet.
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af en annonce eller en omtale i mediet.

Positive forventninger til øget investe- 
ringer på lager- og logistikområdet

22 procent forventer de næste 2 år at investere
 meget mere end de seneste 2 år.

24 procent  forventer at investere lidt mere.

30 procent  forventer samme investeringsniveau.

18 procent  forventer en lavere investering.
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Kom med på LTL.dk 
og få flere kunder

   Kontakt 
   Mediekonsulent Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Dit
banner

Få din
brochure

med

Link til din 
hjemmeside

Kom med i 
nyhedsbrevet

Få dine
nyheder

med


