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Ambitiøse kunder løfter dansk  logistik-robot til nye højder

Fuld damp på trucksalget  hos ProTruck Ny port adskiller kørende  og gående trafikanter
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Bachmann Forming AG, der er specialist i udvikling af skræd-dersyede plastemballager, leverer dybtrukken emballage til kunder inden for både fødevare- og non-food-seg-mentet.
En investering i en løsning med den førerløse truck, Wea-sel, fra SSI Schäfer har været med til at effektivisere pro-duktionen.

Effektiv løsning og hurtig afskrivning

Virksomheden Bachmann Forming AG  satser på automatisering af sin interne transport med førerløse truck. Projektet med SSI Schäfers automatiske truck, Weasel, blev realiseret på blot fem uger og er allerede blevet afskrevet efter få måneder
- Hidtil kunne arbejdsstati-onerne ikke tilknyttes direkte til virksomhedens conveyorsy-stem på grund af den begræn-sede plads, forklarer Bruno Skraber, leder af salgsprojekt-afdelingen hos SSI Schäfer.Han fortsætter:

- Transporten fra produk-tionsmaskinerne hen til det sted, hvor varerne føres over på conveyorsystemet, kunne 

ikke automatiseres med al-mindelige løsninger.

Kort implementeringstid  og hurtig ROI 
Implementeringen af auto-matiserede transportløs-ninger med AGV’en Weasel gav fordele som maksimal fleksibilitet, høj effektivitet og skaleringsmuligheder. Kort projekt- og implemen-teringstid samt hurtig return on invest (ROI) var yderligere fordele, som overbeviste Bachmann-koncernen med hovedsæde i Schweiz. Her har tre Weasel-trucks i et par må-neder stået for virksomhedens interne transport, og det med et godt resultat.

Skiftet til et dynamisk, automatiseret system med førerløse trucks sikrer virksom-heden en tidsbesparelse på omkring 7000 timer om året, og det er med til at sikre, at systemet via sin ROI har betalt sig selv tilbage på under et år.

Innovativ teknik
Sporlængden mellem de tolv arbejdsstationer i produktio-nen og det sted, hvor varerne overføres til conveyorsystemet, er 175 meter lang. Der er etab-leret manuelle overleverings-stationer ved produktionsma-skinerne. Med målene 810 x 420 x 180 millimeter overvinder de tre ekstremt kompakte Weasel-truck nemt og problem-frit denne transportafstand.- De små køretøjer kan også anvendes i områder, der ellers ikke er tilgængelige for trucks, fortæller Bruno Skraber.

Baggrunden for denne løs-ning er en innovativ teknik, der kan integreres i den eksi-sterende IT- og lagerinfrastruk-tur. Køretøjerne kører med en hastighed på op til en meter 

i sekundet via et fleksibelt optisk spor, der er nemt og hurtigt at montere.

Maksimal fleksibilitet  og skalerbarhed
- Hvis produktions- eller trans-portstrukturerne ændrer sig, kan man nemt og hurtigt ind-sætte flere køretøjer i syste-met, forklarer Bruno Skraber og fortsætter:
- Løsningen er dimensioneret til maksimal fleksibilitet både med hensyn til det anvendte antal Weasel-trucks og den fast-lagte kørestrækning.

I Hochdorf kører systemets Weasel-trucks op til 120 trans-

porter i timen. De effektive førerløse trucks understøtter serviceringen af Bachmanns udleveringssystem, og dermed undgås forsinkelser. Samtidig giver de virksomheden maksi-mal fleksibilitet i automatiserin-gen af virksomhedens interne transport, fremtidige vækstrater og udvidelsen af det førerløse transportsystem – desuden afla-ster trucks’ene medarbejderne ved at overtage uproduktive, tidsrøvende transportopgaver.AGV’en Weasel vandt en IFOY Award i 2016 og fik præ-dikatet ”Best of 2016” ved nomineringen af den tyske ’Industriepreis’.

-hawin

Hos Bachmann Forming AG står tre Weasel-trucks for virksomhedens interne transport.

Skiftet til et dynamisk, automatiseret system med førerløse trucks sikrer 
virksomheden en tidsbesparelse på omkring 7000 timer om året.

Sporlængden mellem de tolv arbejdsstationer i produktionen og det sted, hvor varerne overføres til conveyorsystemet, er 175 meter lang.

Din vej til beslutningstagere indenfor 
lager og logistik
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Af Hans Windeløv

Niels Burcharth lancerer ny hur-tig dobbeltport, som adskiller henholdsvis kørende og gående trafik. Det er den tyske port-producent, Butzbach, som har udviklet en ny model i Novo-sprintserien. Duo hedder por-ten, som åbner til siden og har to portpaneler, som åbner uaf-hængigt af hinanden, når enten gående eller kørende trafikan-

Ny port adskiller kørende og gående trafikanter og skaber  sikker intern transport
To portpaneler, som åbner horisontalt og uafhængigt af hinan-den, deler trafikken på lageret op i gående og kørende trafikanter. 
Det skaber sikker trafik ud og ind ad portene og sørger dermed for 
en effektiv intern transport

ter skal igennem den åbning, der er beregnet for dem. 

Nem adskillelse  med Duo-porten
- Det er en banebrydende nyhed. Frem for at skulle lave et ekstra hul i væggen til den gående trafik på lageret eller i produktionsvirksomheden, klarer man det nu med et og samme porthul. Og det er Novosprintporten, som gør 

adskillelsen mulig. Duoporten åbner, når gaffeltruck eller fodgængere nærmer sig. Gå-ende og kørende trafikanter har altid skullet adskilles på lagre og terminaler og produk-tionsvirksomheder. I Danmark har Arbejdstilsynet lavet en vejledning om, hvordan man på mest hensigtsmæssig måde indretter lagre og terminaler, så trafikken bliver så sikker som muligt. Her spiller mar-keringer, der tydeligt adskiller 

den gående og kørende trafik, en stor rolle. Trafik gennem porte er dog ikke ufarlig. Der-for vælger mange at lave eks-tra huller i væggene til døre eller porte til fodgængerne. Men det er dyrt og besværligt. Alternativet er at markere ba-ner til den gående trafik igen-nem porte. Det kan skabe far-lige situationer. Dem slipper man imidlertid for med den nye Novosprint Duo, som re-ducerer risici for trafikuheld og ulykker væsentligt, siger Jan Cortzen fra Niels Burcharth.De to uafhængige portpane-ler sørger for, at kun det akti-verede portpanel åbner.
- Skal fodgængere og truck passere igennem porten sam-



Udgivelser og temaer  2018

Deadline 2. februar

• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• Messe: LogiMat 2018, Stuttgart, 13.-15. marts

Deadline 12. marts

• Porte
• Truck og intern transport
• Indretning af lager
• Messe: CeMAT 2018, Hannover, 23.-27. april
• Messe: Move 2018, Fredericia, 2.-3. maj

Deadline 12. april 

• Havne
• Indretning af lager         
• It – stregkoder – lagerstyring
• e-handel og pakkedistribution

Deadline 11. oktober

• Havne
• Indretning af lager
• It-stregkoder-lagerstyring
• e-handel og pakkedistribution

Deadline 12. november

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

NR. 8 – 5. DECEMBER UGE 49

NR. 7 – 5. NOVEMBER UGE 45NR. 3 – 7. MAJ UGE 19

NR. 2 – 9. APRIL UGE 15

NR. 1 – 27. FEBRUAR UGE 9

Deadline 18. maj 

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

Deadline 20. august 

• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring
• Transport og varebiler

Deadline 14. september

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

NR. 6 – 10. OKTOBER UGE 41

NR. 5 – 12. SEPTEMBER UGE 37

NR. 4 – 15. JUNI UGE 24

Senest kontrollerede oplag: 5.725 eksemplarer 
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

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

Med Lager & Transport får du tre kanaler til beslutningstagere indenfor 
lager og logistik: Magasin, 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.

Vi beskæftiger os med alle de temaer, spørgsmål og problemstillinger, 
som er forbundet med logistik og transport af varer gennem forsy-
ningskæderne.

Vi zoomer ind på case stories, nyheder, trends og tendenser. Diskus-
sioner om lovgivning og politiske synspunkter blandet med reportager 
fra de førende messer, teknologiske landvindinger, miljørigtige løsnin-
ger og udviklingen af effektive transportsystemer.

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

Din vej til beslutningstagere indenfor lager og logistik

5.725
Lager & Transport – Logistikmagasinet sendes med 

beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

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



   Annonceinformation  2018

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.

A

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.
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

Annoncemateriale: 
Færdige annoncer sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK

B

Formater og priser i 4 farver

Rabatter

Få en advertorial med i magasinet
Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. En god kundecase vil være oplagt. Vi hjælper dig 
med at skrive 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

Bliv medlem af Lager & Transport og få:

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

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.

Få bedre SEO på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris 7.800 kr. i 12 måneder.

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



Læserundersøgelse

Din kontakt til beslutningstagere i virksomheder med lager

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.



Online

Online: Få flere kunder
– bliv medlem af LTL.dk

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

Dit
banner

Kom med i 
nyhedsbrevet

Bliv medlem af Lager & Transport og få:

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

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.

Få bedre SEO på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris 7.800 kr. i 12 måneder.

På vores nyhedsportal LTL.dk skriver vi hver dag om lager, 
intern transport og logistik. Vores nyhedsbrev sender vi to 
gange om ugen til en hurtigt voksende gruppe af faste mod-
tagere. Som medlem på LTL.dk kommer du i kontakt med 
dine kunder på nettet.



PR og kommunikation

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet, 

PackMarkedet og IT-Reload 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 ITreload.dk

Vi hjælper med at skabe indhold, der bliver set og læst af dine kunder.

Vi producerer dine historier, kundecases, advertorials, nyheder m.v. – vi har fokus på det indhold, der kan forbedre 
din virksomheds salg.

Vi kender branchen og dine kunder. Vi kan skabe det rigtige indhold og bringe det via vores kanaler (magasin, 
nyhedsportal og nyhedsbrev).

Du kan bruge indholdet aktivt på sociale medier, på din hjemmeside eller som vedhæftet pdf-fil i forbindelse 
med et tilbud.

Vi rådgiver om og producerer alt indhold, men kan også samarbejde med de personer, der normalt hjælper dig 
med PR, kommunikation, branding og markedsføring.  

Vi råder over dygtige, professionelle journalister, fotografer og grafikere, der kan gøre en forskel for din virksom-
hed.

Kontakt os for en samtale om produktion af indhold, som vil blive set og læst af dine kunder.

Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 eller andersen@odsgard.dk

Effektiv formidling af dit budskab til 
beslutningstagere i virksomheder med lager
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