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Modvægtstruck  
nr. 1 million  
produceret hos Linde
Linde Material Handling har produceret modvægtstruck på sit produktionsanlæg 
i Aschaffenburg, Tyskland, siden 1959. For nyligt kørte køretøj nr. 1 million af  
samlebåndet og er siden blevet overleveret til en spansk kunde

Selvom en stor fejring måtte 
aflyses på grund af pande-
mien, var det et stort øjeblik, 
da modvægtstruck nr. 1 million 
kørte af samlebåndet på fa-
brikken i Aschaffenburg i mid-
ten af marts. Færdiggørelsen 
af køretøjet, der signalerede 
en milepæl, blev optaget, så 
alle kunne følge med, og be-
givenheden blev fejret med 1 
minuts indendørs fyrværkeri 
med rødt bengalsk lys, stjer-
nekastere, røg og masser af 
glimmer, der dalede ned om-
kring tallet ‘1.000.000’.

Dagen efter begyndte Linde 
dieseltrucken sin rejse mod 

sin fremtidige arbejdsplads 
hos Colorobbia España S.A. på 
Spaniens østkyst med under-
skriften fra samtlige produkti-
onsmedarbejdere skrevet på 
den. Der kommer den til at 
indgå i en flåde bestående på 
60 køretøjer.

- Vi har nu i 24 år benyttet 
os af Lindes gaffeltruck og er 
især glade for truckens bruger-
venlighed og sikkerhed, siger 
Gonzalo Trilles de Castro, 
administrerende direktør for 
Colorobbia España S.A.

Ifølge ham lægger han lige 
så stor vægt på at have et på-
lideligt partnerskab med en 

virksomhed, der deler hans 
egen filosofi om bæredygtig-
hed, innovation og teknologi.

- Alt dette er en garanti for 
langvarig succes, som vi deler 
med vores kunder som en 
konkurrencemæssig fordel.

Dobbelt pedal og hydro-
statisk transmission
Modvægtstruck nr. 1 million 
fra Linde Material Handlings 
hovedkvarter i Aschaffenburg 
repræsenterer det seneste 
højdepunkt i virksomhedens 
historie, som strækker sig over 
mere end 60 succesrige år.

Specialisterne i intern logi-
stik kunne med ’Hubtrac’, Lin-
des første gaffeltruck, tilbyde 
et teknologisk alternativ til de 
køretøjer til håndteringsopga-
ver, som indtil da havde været 
svære at betjene, da de typisk 
havde en kobling og et gear-
skifte, der fungerede i ryk. 

Takket være den innovative, 
hydrostatiske transmission, 
som gjorde det muligt at  
montere en dobbeltpedal,  
var denne forløber perfekt  
til at hente og lagre varer og  
til at læsse og aflæsse lastbi-
ler. 

Det var ikke nødvendigt at 
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skifte gear, når der skulle kø-
res frem og tilbage, og derfor 
kunne begge fødder hvile i en 
afslappet position på den re-
spektive pedal.

Allerede dengang var re-
sultatet større effektivitet 
i håndteringen af varer, og 
køretøjet har lige siden været 
kendetegnende for alle Lindes 
modvægtstruck - uanset om 

de drives af forbrændings- 
motorer eller el-motorer.

I dag fortsætter Linde Ma-
terial Handling med at sætte 
de teknologiske standarder 
for branchen og tilpasser sine 
truck til fremtiden, bl.a. gen-
nem et bredt udvalg af energi-
typer, intelligente assist-syste-
mer og digitale løsninger som 
standard.

- Vores mål er at gøre det 
muligt for vores kunder at gøre 
deres håndteringsprocesser 
så effektive og sikre som mu-
ligt, så de kan fokusere endnu 
mere på deres kerneforret-
ningsområde. Med overbe-
visende og markedsledende 
produkter stiler vi allerede 
efter den næste milepæl i 
vores virksomheds historie, 

nemlig lanceringen af Lindes 
nye generation el-gaffeltruck 
til juni i år, siger Stefan Pro-
kosch, Senior Vice President 
Brand Management hos Linde 
Material Handling.

I Danmark er det N. C. 
Nielsen, der importerer og 
forhandler Lindes brede pro-
duktsortiment.

-hawin

Colorobbia España S.A (f.l.t,r.): Edoardo Bocini, bestyrelsesmedlem, Colorobbia, Gonzalo Trilles de Castro, administrerende direktør, Colorobbia, Paulina 
Juárez, Vice President, KION ITS Iberia, Jaime Gener, direktør, Linde Material Handling Iberica, Ventura Fraile, administrerende direktør, Ventocar, autoriseret 
forhandler, Linde Material Handling Iberica.
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Udgivelser og temaer 2022

Oplag: 6.200

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 21. februar 14. marts – uge 11 • Lagerhoteller 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Messe: R-22, Odense Congress Center, 23.-25. marts
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 2 18. marts 11. april – uge 15 • Porte 
• Indretning af lager 
• Truck og intern transport 
• Messe: Cemat, Hannover, 25.-29. april 
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 3 21. april 16. maj – uge 20 • Havne 
• Robotter og automatisering 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 4 23. maj 17. juni – uge 24 • Truck og intern transport 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• E-handel og pakkedistribution
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 5 19. august 12. september – uge 37 • Lagerhoteller 
• Robotter og automatisering 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 6 19. september 14. oktober – uge 41 • Porte 
• Truck og intern transport 
• Indretning af lager
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 7 14. oktober 11. november – uge 45 • Havne 
• Robotter og automatisering 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Emballage – PackMarkedet

Nr. 8 18. november 12. december – uge 50 • Truck og intern transport 
• Indretning af lager 
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Året der gik
• Emballage – PackMarkedet



Lager & Transport – Logistikmagasinet sendes med 
beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

  Annonceinformation 2022

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 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
Markedsføring på LTL.dk

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

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

Få bedre SEO-optimering på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Sponsoreret indhold

Med Sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter og 
løsninger. Vi hjælper jer gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priserne starter fra 4.000,- kr.

Opslag A+B 19.800,-
1/1 side A 13.800,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.A B



Online markedsføring

Banner i 
nyhedsbrevet

Markedsføring på LTL.dk

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

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

Få bedre SEO-optimering på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

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

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 voksende gruppe af faste modtagere. 
På LTL.dk kommer du i kontakt med jeres kunder på nettet.

Få kontakt til beslutningstagere indenfor 
lager og logistik online



Læserundersøgelse

Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 155 deltagere er fra Lager & Transports univers, der består af:
 Lager & Transport – Logistikmagasinet I Nyhedsbrevet Lager & Transport I Nyhedsportalen LTL.dk

Derfor skal du bruge Lager & Transport – 
Logistikmagasinet i jeres markedsføring

68 procent  deltager alene eller sammen med andre beslutningstagere i virksomhedens 
  beslutninger om køb og investeringer i forbindelse med lageret og logistikken.

47 procent af læserne/besøgende er enten ejer, direktør, lager- eller logistikchef.

47 procent af beslutningstagerne forventer at øge investeringerne på lager- og logistik-
  området de næste to år i forhold til de seneste to år. 29 procent forventer at
  bruge det samme. 10 procent ved ikke. 

42 procent har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en annonce
  i Lager & Transport – Logistikmagasinet eller på vores nyhedsportal LTL.dk.

82 procent læser gerne ‘sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

96 procent synes, at Lager & Transport – Logistikmagasinet er et troværdigt eller meget
  troværdigt medie.

36 procent Bruger også SCM + Logistik til at holde sig orienteret omkring lager- og logistik-
  området. 48 procent bruger også LinkedIn. 20 procent bruger også Facebook.

   30 procent bruger også Børsen Logistik.

39 procent bruger over 10 minutter på at læse magasinet.

Lager & Transport – Logistikmagasinet er jeres vej til fl ere kunder

Ring til Preben Reinholdt Andersen tlf. 46 93 66 14

Læserprofi l

• Beslutningstager, ejer, direktør, lager- eller logistikchef i en
virksomhed med eget lager.

• Mellem 45 og 54 år.
• Forventer de næste to år at investere mere end tidligere på lager-

og logistikområdet.
• Læser vores trykte magasin og bruger i gennemsnit 11-20 minutter
 pr. udgave.
• Er fl ittig bruger på LTL.dk og læser nyhedsbrevet.
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af en annonce eller en

omtale i mediet.



Lager & Transport – Logistikmagasinet 2022

Vi kender branchen og bruger gerne vores viden til at 
hjælpe dig med jeres kommunikation, markedsføring og 
opslag på sociale medier – også selvom indholdet ikke 
havner i vores medier.

Vi hjælper dig med at skrive tekster, artikler og producere 
video, grafisk materiale, billedbehandling m.v.

Kontakt os for et tilbud om produktion af indhold, 
som vil blive set og læst af jeres kunder.
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Få hjælp til at producere indhold til 
jeres markedsføring og sociale medier

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger og Lager & Transport – Logistikmagasinet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

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

Med Lager & Transport får du tre kanaler til at nå branchens 
beslutningstagere: Magasin, nyhedsbreve og vores website, 
LTL.dk.

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

Vi zoomer ind på case stories, nyheder, trends og tendenser. 
Diskussioner om lovgivning og politiske synspunkter blandet 

Din vej til beslutningstagere indenfor 
lager og logistik

med reportager fra de førende messer, teknologiske 
landvindinger, miljø rigtige løsninger og udviklingen af 
effektive transport systemer.

Læserne er beslutningstagere i producerende og lager-
førende virksomheder samt større transportvirksom-
heder og offentlige instanser. 

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

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




