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Drivers & Fleet Owners rarely sits behind the desk.

PROFFS – the best place for Your ad!
www.lastbilstidning.se

Rate Card 2022

Hit the target!
Through our magazine, you can reach your entire market 12 times a year, each issue has an
audited circulation of 12,800 items (2020). The ability to also advertise on our websites, offers
your company an accurate market activity, all year round.

Our target audience is anyone
who is somehow involved in
road transports.
Drivers, fleet owners and courier companies are examples
of customers you meet through our media.
This is Proffs
Our editorial base focuses on
the daily lives of our readers.
We write about everything
from product launches to road
safety issues and new rules
and laws.
But perhaps what made us
most famous among our
readers, is our articles about
the ”cheaters” and ”rogue

agents” in the industry. Our
goal is to not let the abusive
competition continue in secret.
We do this because we want
the competition to take place
on equal terms.
Do you agree?
Do you see the industry with
the same serious eyes as we
do? Then you should advertise
in our media!
Want to know more?
Do you want to know more
about our editorial specialties, please contact Göran
Rosengren, Editor in chief.
You can reach him by phone:

+46 430-422 50 or via e-mail:
goran@vagpress.se.
How to advertise
Talk with us about your advertising, please contact our
advertising department:
Pekka Tikkanen
+46 8-653 83 80
annons@vagpress.se
Robert Danielsson
+46 8-653 67 60
eftertext@vagpress.se

”All Inclusive”

By advertising in both magazines and on our two websites, you will give
your company’s message an optimized punch against the market.
Our official website lastbilstidning.se, together with our sister
site queenoftheroad.se (target networking women in the transport industry) gives you a better chance of
finding the right audience.
Lastbilstidning.se is Sweden’s most
read truck magazine on the internet
according to Tidningsstatistik AB!
Contact us!
Contact us and we’ll help you find the
best combination for your business
needs.

+
+
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Technical Information

All prices are in SEK and excl. VAT
255
202
150
100
47

mm

1 2 3 4 5

Spread

(515 x 365 mm)
B&W: 42.000:4-col.: 52.700:-

1/2 spread

(515 x 180 mm)
B&W: 32.000:4-col.:46.600:-

Specialpages, (4-col. only)
• Page 1 (255x45)
• Page 3
• 3rd cover
• 4th cover

21.500:35.300:35.300:36.800:-

Additional Costs

• Décor colour
1.500:-/colour
• 4-colours
5.600:• Bleed
+10%
• Special placement
+10%
• A4-format mm-price
+20%
• Repro B&W ad
250:1.800:• Repro colour ad

Classified ads

Suppliers Market
Column mm price
Used Trucks:
Column mm price
1/1 page
1/2 page
1/4 page

17:90

1/1-page

(255 x 365 mm)
B&W: 26.300:4-col.: 31.900:-

1/2-page

(255 x 180 mm)
B&W: 14.900:4-col.: 20.500:-

Nb. Columnw. 40 mm. No of columns: 6.

The industry’s Websites
Your company name and URL under
heading in the newspaper and on
the internet.

(255 x 90 mm)
B&W: 8.000:4-col: 13.600:-

Special format

Column width: 47 mm
Millimeter price:
17:90/column mm

Clickable with logo on the internet.
		
3.000:-/year
Bolded text (in print):
		
+ 1.000:-/year
Yellow bolded text (in print):
		
+ 1.00:-/year

General informations

Supplement insert

Editor in chief:
Göran Rosengren, +46 708-15 33 45
E-mail: goran@vagpress.se

• 0-20g 1:80 SEK
• >20g ask for estimate

Technical informations

• Format: 278 x 378 mm
• Type area: 255 x 365 mm
• Bleed: 278x378 +5mm
• No of coumns: 5 (see abow)
• Web offset, heat set
• 133 lines/inch

Digital material
17:90
22.800:13.400:8.600:-

1/4-page

PDF, EPS and Photoshop.
Enclose all of the illustrations in the
main dokument in eps CMYK 300
dpi and all Open type fonts (do not
use T1-Type).
We work on Mac platform.
Media: USB memory, FTP, E-mail.
Please, do not E-mail us material
larger than 20 MB (ZIP).

TS-circulations:
12.800 issues, rated 2020
Member of Sveriges Tidskrifter
Publisher:
Vägpress AB, phone +46 8-653 83 80

Ad. manager:
Pekka Tikkanen, +46 8-653 83 80
E-mail: annons@vagpress.se
Classified ads:
Phone: +46 8-653 67 60
E-mail: eftertext@vagpress.se
Homepage:
www.lastbilstidning.se

Conditions

• Ads and original according to
estimates.
• Cancellation must be given the
publisher at least 20 days before
publishing day.
• Only cancellation by mail will be
accepted.

Any questions?
Call us, +46 8-653 83 80.
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Technical information - Web ads
With an interesting message you get your audience to pay attention to your ad. But even function and
interactivity are important for the ad to entice the viewer on the web. Our layout department can help you
with the design of your banner.
The following information applies to both queenoftheroad.se and lastbilstidning.se

Price examples:
		
2 000:-/w
2 500:-/w
2 800:-/w
3 000:-/w
4 000:-/w

R1
R2
R3
R4
H1

250 x 120
250 x 240
250 x 360
250 x 480
498 x 90

T1
TR
TL
AT

980 x 120 Contact
138 x236 us for
550 x 98 quotation!
498 x ?

T1

Other time
periods?
Contact us
for quotation!

TR

980x120

TL

550x98

138x
236

”H”, ”R” and ”AT” ads are available in varying
heights. Contact us for quotation!

How to deliver your material
Send your ad by e-mail to media@vagpress.se at least two weeks before publishing date. We accept all common ad
formats as jpg, gif, and HTML 5.
Files should be named with the advertiser’s name, module type and the
starting date of the publication
”Name_R3_yymmdd”.
Also specify the address to which we
should link the ad.
Demarcation
Ads published on our websites should
be clearly demarcated in the form of a
frame or colored base.
Other
Advertising material which is highly dependent
on the client’s computer power for its display, is
not allowed.
Sound is allowed if the user / visitor activates it
via, e.g., a play button.
More information
For technical questions, please send an email to
media@vagpress.se.
Publisher & Editor in chief
Vägpress AB, phone: +46 8-653 83 80
Göran Rosengren, phone: +46 430-422 50
E-mail: goran@vagpress.se

R2
250x240

H1

498x90

R4

R1

250x120

R3

250x360

250x480

Advertising department
Pekka Tikkanen, +46 8-653 83 80
E-mail: annons@vagpress.se
Robert Danielsson, +46 8-653 67 60
E-mail: eftertext@vagpress.se
Websites
www.queenoftheroad.se
www.lastbilstidning.se
Terms and Conditions
• Cancellation must be notified to Vägpress AB no
later than two weeks prior to insertion date.
• Only written cancellation approved.
• For correcting incomplete material, you will be
charged SEK 950:- per commenced hour.
All prices are in SEK and excl. Vat.

Technical information - Web ads

Pop up, 800x800
Contact us for quotation!

TAKE OVER/POP UP

AT
Flexible height, fixed
width: 498 pxl
This ad is always visible
between the preamble and
the body text.
Contact us for quotation!

w
w
w
AT

Podcast ads

NEW!

Our latest media channel is the podcast ”En RIKTIG Chaufförspodd”.
In each episode, we address current topics in the industry as well as
future reconnaissance, new technology and ”easy-to-listen” topics.

Our episodes are usually about 60 minutes long (with some exceptions) and our advertisers are usually presented before, in the middle
of - and after each episode.
On the web, we also publish your company logo for about a month.
Go to www.tidningenproffs.se/podd and see what it looks like and
how it may sound.
Contact us for quotation!

Examples of ads in the newspaper
1/1-page

1/2-page

NA_AL_SWE_278x378 2021-10-14T14:38:33+02:00

1/4-page and ”plugs”

Grönt ljus för Volvos klimatmål
Volvokoncernens klimatmål är i linje
med vad den senaste klimatveten
skapen anser vara nödvändig för att
begränsa den globala uppvärmning
en till maximalt 1,5⁰ C.
I november 2020 åtog sig fordons
tillverkaren att upprätta delmål och en
färdväg som allra senast 2050 leder
till nettonollutsläpp av växthusgaser.
Idag har dessa mål validerats av Sci
ence Based Targetsinitiativet (SBTi).
– Vi är fast beslutna att ta led
ningen i transformationen mot en mer
hållbar framtid i vår bransch, säger
Martin Lundstedt, vd och koncern
chef för Volvokoncernen i ett press
meddelande.
– Volvokoncernens godkända mål

Upgreat.
Nya Actros L. Behagligare körning, effektivare arbete,
bekvämare övernattning: Nya Actros L sätter en ny standard
för Mercedes-Benz Trucks premiumklass. Mer information
finns på www.mercedes-benz-trucks.com

Scania utsedd
till Green Truck
femte året i följd

är de mest ambitiösa i branschen och
vår färdplan är i linje med Parisavtalet
och SBTi: s högre ambitionsnivå. Vi
leder vägen genom att också sikta
på 1,5gradersmålet när det gäller
utsläpp från de lastbilar och bussar
som vi säljer, och som utgör major
iteten av vår verksamhet, säger Mar
tin Lundstedt, vd och Volvos kon
cernchef.
Volvokoncernen har åtagit sig det
senare alternativet och tar det vidare
inom flera områden, bland annat har
man som först i branschen utveck
lat en färdväg mot 1,5 °Cmålet för
lastbilar och bussar med en riktad
utsläppsminskning på 40 procent per
fordonskilometer fram till 2030.

Absolut satsar på elhybrider
Nu blir det tystare och renare i Åhus.
Varje dag fraktas här omkring 600 000
flaskor Absolut Vodka från fabriken
i centrala Åhus ner till hamnen. I en
gemensam investering för att minska
både utsläpp och buller ersätter nu The
Absolut Company, tillsammans med
Scania och Åhus Åkeri, samtliga bio
diesellastbilar som trafikerar sträckan
med elhybrider. Omställningen innebär

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/tidningenproffs

Flerspråkiga kundvärdar i Trelleborgs hamn
I Trelleborg, som har en av Sveriges
största RoRohamnar, vill man kunna
erbjuda kunderna ännu bättre service,
från att bjuda på en kopp kaffe till att
svara på frågor från lastbilschaufförer
som kommer dit.
Eftersom många chaufförer är från
Östeuropa, och oftast bara behärskar
det egna språket, har man anställt två
personer som behärskar flera östeuro
peiska språk för att hjälpa kunderna.
De två kundvärdarna talar svenska,
engelska och tyska samt makedonska
och flera andra närliggande slaviska
språk. De finns på plats med sina gula
jackor med texten ”Customer service”
på ryggen några dagar varje vecka.
De två kundvärdarna blev snabbt
populära bland lastbilschaufförerna från

att ännu ett steg tas mot helt fossilfria
transporter.
Investeringen omfattar tre nya el
hybridlastbilar av modellen P 320,
Scanias senaste elhybrid, som drivs
av en kombination av förnybart bränsle
och el. Lösningen innebär enligt Scania
minskade utsläpp på över 90 procent
jämfört med dieseldrivna fordon och
avger dessutom betydligt mindre buller.

Polisen riskerar dryga böter för otillåtet
köp av bärgningstjänster

Östeuropa intygar Petronella Ljungh,
kommunikationschef på Trelleborgs
Hamn AB.
– Våra fraktvolymer har ökat mar
kant de senaste åren och detta är ett
led i att ytterligare förbättra vår kund
service och fortsätta vara Europas bäs
ta RoRohamn.
Hon berättar vidare att de fick kon
takt med Andreas och Pavel genom
sitt samarbete med kommunen som
hade kontakt med SFIutbildningen
och de bärgade sitt arbete i hamnen
i slutet av april.
Satsningen kommer att utvärderas
senare under året, men Ljungh intygar
att de så här långt fått ett mycket pos
itivt gensvar.

Polisen har under flera år saknat ram
avtal för sitt återkommande behov av
bärgningstjänster. Eftersom myndig
heten inte har upphandlat nya ramavtal
i takt med att de gamla har löpt ut har
ramavtal saknats under en period som
i huvudsak sträcker sig från 2017 till
2020. Under perioden har myndigheten
i stället tilldelat leverantörer av bärg
ningstjänster enskilda uppdrag utan att
de först har annonserats enligt lagen
om offentlig upphandling.
Konkurrensverket anser att Pol
ismyndigheten har gjort en otillåten
direktupphandling och uppskattar
upphandlingens värde till cirka 30

miljoner kronor.
– En upphandlande myndighet
måste ha sådana rutiner på plats att
organisationen följer lagen om offentlig
upphandling. Utan god kontroll på sina
avtal riskerar myndigheten att inköpen
blir dyrare. Det blir dessutom svårare
att följa upp kvaliteten på de tjänster
som levereras, säger Konkurrensverk
ets generaldirektör Rikard Jermsten.
Konkurrensverket vänder sig nu
till Förvaltningsrätten i Stockholm och
ansöker om att Polismyndigheten ska
betala två miljoner kronor i böter/upp
handlingsskadeavgift.

För femte året i följd har en Scania
utsetts till ”Green Truck”, en efter
traktad tysk utmärkelse för last
bilstillverkare. Priset bygger på ett
presstest som två ledande tyska
facktidskrifter ligger bakom, ett
test som under åren har utveck
lats till något av ett slags inofficiellt
världsmästerskap när det handlar
om transporteffektivitet för lång
tradare.
2021 års upplaga var inte
mindre krävande än tidigare år.
Man stipulerade en tågvikt på 32
ton och en motoreffekt på upp till
430 hk för de fordonskombination
er som skulle ta sig an den drygt
340 kilometer långa teststräckan
strax norr om München.
Scania ställde upp med en R
410 dragbil som lyckades pres
tera ett resultat som lämnade de
övriga deltagarna bakom sig. Snitt
förbrukningen landade på 23,53
liter/100 km och snitthastigheten
låg på 80,6 km/h, ett mycket starkt
resultat med tanke på att delar av
teststräckan är klart utmanande
med kuperad terräng, skriver
Scania i ett pressmeddelande.

Bärgningspersonalen radar upp sig hos Tecto Trucks i Markaryd innan det är dags att i konvoj lämna uppställningsplatsen och bege sig ut i till olika platser i landet.

samma dag och med så många fordon
är, vad David känner till, unikt och hist
oriskt i Sverige, liksom konceptet i sig.
– Alla våra bärgare är anställda av
Assistansbolaget och har kollektivav
talade löner. Det här kommer att fung
era på ett sätt som jag tror att bran
schen inte är van vid. Vi kommer att
göra många saker som är annorlunda,
säger David.
Även rekryteringen av personalen har
varit annorlunda, fortsätter han med
hänvisning till inte minst att det är en
mansdominerad bransch.
– Vi har medvetet rekryterat olika
typer av människor och gjort det i tre
grupper. Kvinnor, personer med svensk
bakgrund och personer med utländsk

Det handlar om en riktig mångsysslare med både bakåt- och
sidotipp som fungerar bra för dig med varierande körningar.

Plattformen skickar även rätt fordon
vilket innebär att till ett uppdrag som att
plugga ett däck eller kanske en låsöpp
ning, kan det istället skickas en motor
cykel. Däremot skickas det ett större
fordon till haverier på motorvägar och
andra större vägar, för personalens och
kundens säkerhets skull.
David avrundar med att berätta om
miljön. Samtliga fordon, förutom de
tvåhjuliga, körs på HVO100. Motor
cyklarna får man klimatkompensera för

Assistansbolaget ska utöka for
donsparken framöver, kommer ni att ta
hand om det då också?
– Absolut. Och det gör vi med gläd
je, säger Mattias Nilsson.

just nu, men man följer utvecklingen på
marknaden.
– Vi är miljöcertifierade och är klimat
neutrala från dag ett, avrundar David
Fryklynd.
Arbetet med att sätta ihop ”fordons
paketet” om de cirka 60 ekipagen som
rullade ut från Markaryd, har skötts av
Tecto Truck, auktoriserad DAFåter
försäljare. Mattias Nilsson är vd och
ägare av företaget. Motorcyklarna är
av modell BMW GS och där har man
samarbetat med JE68 Motorcycles i
Löddeköpinge.
– Tecto Trucks satte ihop fordons
parken, specade fordonen och slutfak
turan gick via DAF Trucks till kunden,
säger han.

”Roligt att få vara med om uppstarten”
Av Heidi Bodensjö

MULTISTAR G2 – VÅR
MÅNGSIDIGA STJÄRNA
På Sörling arbetar vi hårt för att utveckla vårt modellprogram
– efter lanseringen av Goldstar G3 är vi nu stolta att kunna
presentera nästa nyhet: den flexibla Multistar G2.

Mattias Nilsson, vd och ägare av Tecto Trucks.

ige ännu. Systemet är direktkopplat till
Googles trafikAPI så att vi får samma
information som man får av Google
maps. Det innebär att vi kan se trafik
flöden och stockningar så att vi alltid
kan välja snabbaste vägen till kunden.

bakgrund för att skapa en mix av männ
iskor som kan föra vårt koncept, vår idé,
vidare ut till våra kunder, säger han.
David säger att kunderna kommer
att få en positiv upplevelse av att man
har skapat en digital plattform som på
ett smart sätt räknar ut var och när i
vägnätet hjälpbehovet kommer att vara
som störst. Det gör att man kan ha for
don på rätt platser för att snabbt kunna
vara på plats.
– Vi har skapat en digital plattform
även åt kunden så att denne alltid ska
veta var vi finns, när vi kommer och
om det finns en kostnad involverad i
uppdraget får de veta det också och
om något ska betalas, görs det enbart
digitalt. Vi har ett API kopplat till platt
formen som vad vi erfar är unikt i Sver

Timmy Djerf och Elisabeth Marklund är två
av Assistansbolagets första egna anställda
bärgare. Timmy har tidigare kört fjärrtrans
porter, medan Elisabeth har kört som bärg
are i Umeå i cirka tre år. Elisabeth är en
av sex anställda som har varit med och
utbildat de nya bärgarna och för detta gick
de en extra utbildning i Helsingborg för att
sedan fortsätta utbildningen med de andra
under en vecka på Öland.

Multistar hanterar nämligen lättare anläggningsarbeten som att
frakta schaktmassor eller krossmaterial lika bra som snyggt packat
pallgods – optimerad inre design med plats för hela 3 pallar på
bredden för den svenska marknaden.

Elisabeth har arbetat som bärgare i
Umeå i cirka tre år och nu ska hon göra
det för Assistansbolaget istället. Vad
fick dig att börja här?
– Jag tycker konceptet som Assist
ansbolaget nu har lanserat är spänn
ande eftersom det är ett helt nytt sätt
att arbeta på. Roligt att få vara med om

Vill du veta mer om Multistar G2? Besök sorling.se

uppstarten av detta nya, säger hon.
Hur tror du det kommer att bli att
arbeta på det här sättet?
– Jag tror det kommer att bli lättare
både för mig och kunden, lättare att
kunna göra ett ärligt och bra jobb och
jag känner mig mer delaktig i företaget
istället för att vara längst ner i pyrami
den. Cheferna är lätta att prata med.
Elisabeth och de andra som hand
plockats och varit med och utbildat, ut
gör en ”ryggrad” då de finns tillgängliga
för sina kollegor om det är något de vill
fråga om.

regniga, kalla och eländiga.
– Det handlar om att hjälpa andra
människor. Kanske om de är på väg
och ska fira jul och så händer något.
Att då kunna hjälpa dem vidare, känns
tillfredsställande, säger Timmy.
Han är nyfiken på hur gruppen med

Timmy med sina 21 år är bland de
yngre och har tidigare kört fjärrtrans
porter. I grunden har han ett mycket
stort intresse för mekanik. Han hoppas
få lära sig mycket i sitt nya arbete och
har inget emot att arbetsförhållandena
säkerligen ibland kan vara både

så många nya bärgare, ska utvecklas,
men vet att han kan fråga kollegorna
om det behövs råd.
– Mest spänd på är jag hur det
kommer att kännas när jag får mitt för
sta egna uppdrag och vad det kommer
att bli, säger Timmy.

Timmy Djerf.

Alla är anställda av Assistansbolaget,
som har kollektivavtal. Hur tänker ni
kring era löner och känner ni er trygga
med ert anställningsavtal
– Helt trygga. Jättenöjda, säger
både Elisabeth och Timmy.

Elisabeth Marklund.

En svensk kvalitetsprodukt med hög standard
och maximerad prestanda anpassad för det
nordiska klimatet.
Fors Industrier AB • Tel 0696 68 10 30 • www.ricc.se • info@forsindustrier.se
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150x135 and 100x135

Suppliers Market

Smarta laddare viktig del av omställningen mot el
Daniel Forsberg,
Ctek E-Mobility.

11

P R O F F S n r 5 -2 1

The Industry’s Websites

LEVERANTÖRSKONTAKTEN
BAKGAVELLYFTAR

BROMSOK &
BROMSRENOVERING

PÅBYGGNADER &
SLÄPVAGNAR

Fabriksrenoverade
lastbilsok

Släpvagnar � Trailers
Citytrailers � Dollys
Allt som dras efter lastbil

BRANSCHENS HEMSIDOR

Foto: Ctek

FÄRDSKRIVARE

ADBLUE
Arom-dekor Kemi AB

KG Sandström i Sundsvall AB
Stoneridge Nordic AB

www.aromdekor.se

Dräger

www.Ubdirekt.com
040-665 66 50

Tel.: 0 72 37 58 610

www.dräger.se

HJULBALANSERING
Boab Hjuldelar AB
Safety Seal Europe AB

AUTOMATVÄXELLÅDOR

www.jpgskaross.se

SM Transmission service AB

Bromsar priserna

Nybilsregistreringen visar tydligt att de
”rena” elbilarna ökar kraftigt samtidigt
som laddhybriderna har en svagare ut
veckling. Även lätta ellastbilar ökar och
nu börjar också de tunga ellastbilarna
synas i statistiken.
De flesta elbilars batteripack över
stiger inte 95 kWh men även tyngre
fordon levereras med mindre batterier.
För laddning i depå används oftast AC
(växelström) som via fordonets egen
likriktare konverteras till DC (likström)
när fordonen står stilla över hela natt
en. Vid 11 kW effekt laddas fordonet
ändå fullt och i god tid för morgon
dagens åkningar.
DCladdare (snabbladdare) används
för laddning om batteriets energi inte
räcker för en hel dags förbrukning, då

En smart laddare kan idag ställa
diagnos på det enskilda fordonets batt
eri och se till att det får den laddning
som behövs med hänsyn till årstid,
temperatur och även batteriets slitage.
Men smarta laddare skapar också
andra mervärden. Det kan till exempel
handla om att schemalägga laddning
så att de sker när elnätet har som lägst
belastning och därmed är billigast.
Alla fordon har inte schemaläggning
inbyggd, men med smarta laddboxar
går det att ställa in detta, vilket man då
enklast gör via leverantörens laddportal
eller app.

anpassas och balanseras mot fastig
hetens övriga energiförbrukning, prior
itet kan sättas på exempelvis belys
ning, hiss eller ventilation som ska gå
före elbilsladdningen. Därmed ges ett
skydd mot överbelastning av huvud
säkring sin i sin tur kan leda till ström
avbrott. Väldigt bra om man vill slippa
famla i mörkret när man kommer till
jobbet för att påbörja dagens körning.
Slutligen kan smarta laddare han
tera och rapportera olika sorters data
och statistik. Förutom elförbrukning
och andra tekniska data är detta fram
för allt intressant för mindre fordon, och
då kan vi raskt hoppa över till ladd
ningen hemma. För smarta laddare kan
enkelt skicka data om tjänstemil och
laddning i hemmet till arbetsgivaren om
man så vill.

Smarta laddare i samma installation
kan prata med varandra och styrs via
en lastbalanseringscentral ansluten till
fastigheten. Detta för att i realtid kunna
hantera den så kallade lastbalanser
ingen mot laddbara bilar. Laddningen

Idag blir det allt vanligare att install
era inte bara en, utan två laddpunkter
hemma. När förare av elfordon i jobbet
märker att räckvidden fungerar bra är
inte steget långt till att skaffa en el
bil även för privat bruk, menar Daniel

Forsberg på Ctek EMobility.
– Förare av hemleveranser, men
även hantverkare börjar nu i allt högre
grad att använda fordon med eldrift,
även på lätta lastbilar. Många förare
har idag fordonet parkerat hemma över
natten. Då är det viktigt att ha en drift
och elsäker laddlösning även hemma,
inte minst för att kunna särredovisa
eventuella privata och tjänstemil.
För installation av laddinfrastruktur
med smarta laddare i hemmet finns
också fördelen att det mesta går att
sköta via en app i mobiltelefonen. Det
går även att avaktivera laddboxen när
man reser bort och om grannen klag
ar över att displayen lyser för starkt
kan även detta ställas ned med några
lätta tryck. Uppkopplade laddboxar får
kontinuerligt ny mjukvara för stöd mot
alla laddbara fordon, en framtidssäkrad
produkt med andra ord.
Trots utvecklingen med smarta ladd
are använder en del privatanvändare så
kallade schukoladdare som standard i
hemmet. Schuko (från tyskans Schutz

kontakt) menar Daniel är att jäm
föra med ett reservdäck, utmärkt att
användas tillfälligt. Rekommendationen
från elsäkerhetsverket och även försäk
ringsbolagen är att inte använda denna
typ av laddare för permanent bruk.
– När jag promenerade runt kvart
eret hemma häromkvällen kunde jag
se att allt fler grannar nu börjat överge
schukoladdare till förmån för en säk
rare laddboxlösning, det är glädjande
att se. Det är ett bra läge att göra det
nu eftersom staten gjort det förmånligt
att installera en fast laddbox via ”grön
teknik”. Detta innebär 50 procent av
drag direkt på fakturan via installatören,
avslutar Daniel.
De smarta laddarna kommer att
fortsätta bli smartare både för nytto
trafiken och i hemmen. Om några år
kan de också på allvar bli viktiga för att
balansera det svenska elnätet, där du
som användare faktiskt kan komma att
få betalt för att sälja el från bilens egna
batteri – om du gör det vid rätt tillfälle,
förstås.

Göteborg: 031-728 59 00 - Fax: 031-57 90 32

RESERVDELAR

www.tbtrailer.se

HYDRAULIK

BACKKAMEROR
Dometic Scandinavia AB
Safedriving 24 AB

Hydraulfunktion AB

www.dometic.com
www.safedriving.se

Gödsel-Biogas, Kemi, Livsmedel, Gas

- allt enligt dina önskemål
• FRAMTAGNA FÖR NORDISKT KLIMAT
• FLERA FORMAT OCH STORLEKAR
• FINNS MED SNÖSTJÄRNAMÄRKNING

031-744 21 31

Växelflak

- ett praktiskt val

Vagnförsäljning
Bilskåp
Reparation
Reservdelar

Tillverkar, reparerar, balanserar
och längdanpassar
reservdelar till bl.a

Telefon: 0430-73 780

Mercedes, Scania och Volvo
Lastbilar.

www.lagab.se

Synnerödsvägen 3, 418 78 Göteborg

Stort sortiment av knutkors.

STÄNKSKYDD
KNIVSTA
018-34 90 60

Det kompletta sortimentet av
bakgavellyftar.

DITT
FÖRETAG?

Fjärrkopiering
för färdskrivare

www.ricc.se
www.nordicvehicle.se

www.stoneridgenordic.se

Box 501, 593 25 Västervik
Tel 0490-822 80, Fax 0490-822 88

- det lönar sig i längden

PROFFS

Vi tillhandahåller
produkter med hög
kvalitet för industri,
transport och
entreprenad!

www.carnehl.no
Vi använder HARDOX 450 i dumperkorgen.

08-653 67 60
08-653 83 80

Göteborg
janne@oddkolstad.no
Tel. 0705-62 30 70

INREDNING
BELYSNING

Kardanaxelservice AB

www.24meter.se
www.forslight.fi
www.abkati.se
www.aspoeck-norden.se
www.comp-lux.se
www.gylle.se
www.lightforce.se

Majlands Inredningar

www.lastbilsdelar.se

www.autocomp.se
www.jomosweden.com
www.meca.se

SNÖKEDJOR / SLIRSKYDD

KRANAR
Hinz AB

www.hinz.se

Micrologistic

www.micrologistic.com

www.majlandsinredningar.se

BROMSAR
Rydahls Bromsspecialisten
TOBIDAN-BREMSOMAT AB

Djurås Verkstad AB
Kedjan

www.slirej.se
www.kedjanab.se

TILLBEHÖR
Convoy Parts
PlastoMer Sweden AB
Sveadiesel AB

www.convoyparts.se
www.plastomer.se
www.sveadiesel.se

LASTBILAR

www.rydahls.se
www.tobidan.se

Vi är från och med
2018 stolt återförsäljare
av Olivibras produktsortiment
av vibratorer.

CMT Cargo Modul Trading AB
ILAB Container AB

Bil Nord i Örnsköldsvik AB
Bilbolaget Lastvagnar
DAF Sweden AB
MAN Truck & Bus Sverige AB

www.nordemansbil.se
www.bilbolagetlv.se
www.nordictruckcenter.se
www.mantruckandbus.se

TRANSPORTKYLA
Hultsteins AB

www.hultsteins.se

LUFTTRYCKSMÄTARE
Tryckluftsindustri AB

UTHYRNING
Scania-Bilar Sverige AB

www.scania.se/tjanster/hyrbilar

LYFT- & SURRNINGSANORDNINGAR
DÄCK

www.zetterbergs.se
Tel. 0292-705 00

CERTEX svenska AB

www.bridgestone.se
www.continental.se
www.michelintransport.se
www.nokiantyres.com

VERKTYG

Boab Hjuldelar AB
Safety Seal Europe AB

www.boabhjuldelar.se
www.safetyseal.se

DÄCKÖVERVAKNING

VAK Service Center i Västerås

Boab Hjuldelar AB
TransEco AB

Västerås Platschef
Markku Salo, Tel. 070-321 47 05

www.boabhjuldelar.se
www.transeco.se

www.autoverktyg.se

PÅBYGGARE

www.boabhjuldelar.se
www.speed-trading-se.webnode.se

DÄCKREPARATIONER

www.certex.se

Autoverktyg i Borås AB

DÄCKMASKINER

Stefan Björklund, Tel. +358-20-76 56 309

www.sveadiesel.se
08-7646610

www.vfg.se

www.tryckluftsindustri.se

www.environsystems.com

Bridgestone Sweden AB
Continental AB
Michelin AB
Nokian Däck AB

Försäljning i Sverige:

www.vangs.no

VFG Utbildning AB

DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR

Lösningar för tung transport.

Tel +47 74 15 60 70

UTBILDNING / KRAVUTBILDNING

www.cmt.se
www.ilabcontainer.se

Södra Sverige
Tobias Martinsson. Tel. 072-702 12 20
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www.kardanaxelservice.se

AutoComp AB
Jomo Sweden Borlänge AB
Meca AB

BELYSNING
24Meter AB
AB Forslight Oy
AB Karosseritillbehör
Aspöck Norden AB
Comp-Lux AB
Gylle Mec AB
Lightforce

Environ Systems Svenska AB

Nyhet!

Vi utvikler løsninger
for de mest krevende
oppgaver innen
spesialtransport

www.aspoeck.com

RESERVDELAR, BEGAGNADE
Beg.Lastbilar i Hudiksvall AB

RESERVDELAR, NYA
KARDANAXLAR

www.bilmetro.se/truckshop

Visa att du ligger före!

Följ oss på
Facebook

Mellersta och norra Sverige
Ulrik Karlsson, Tel. 070-370 08 85

Falkenberg • Sweden

www.alconab.com

BEGAGNAT
Bilmetro Truckshop

Boab Hjuldelar AB
Speedtrading Sweden AB

Belysning
för alla
typer av
fordon

Biltankar • Tanksläp • Petroleumtankar
Tanksemitrailers • Tankcontainers
För transport av allt flytande gods
i trycklösa/tryck-vakuum/ADR-klassat

www.laddad.se

Industrial Radio Control AB
www.ircab.se
Jörgensen Industrielektronik AB www.jorgensen-elektronik.se
Åkerströms Björbo AB
www.akerstroms.se

CONTAINER / LASTVÄXLARE

KOLSTAD
Försäljning AB

Tala om det
med en annons i

PRAKTISKT
TESTADE MED
UTMÄRKTA
RESULTAT

Tel: +46 (0)490 822 80 | info@plastomer.se | www.plastomer.se

Alcon Högtryckstvättar AB

BILINREDNINGAR

REKLAM PLATS
Köp stänkskydd med färgtryck, direkt från fabrik.
Bästa pris. Högsta kvalitet.
Även små antal.

www.svenskanarko.com

MOTORSTARTARE 12/24V
Laddad

KÄRROR / PIRROR / RAMPER

GRATIS

SKÅNES FAGERHULT
0433-306 00

NYA SE5000
CONNEKT

www.hydraulfunktion.com

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Svenska Närko AB

SKÄRMAR SOM TÅL ETT TUFFARE LIV
• FORMSTARKA OCH MOTSTÅNDSKRAFTIGA

Fors Industrier AB
U-Lift

ERFARENHET
INNOVATION
SÄKERHET

FINNS

www.boabhjuldelar.se
www.safetyseal.se

RADIOSTYRNING

BAKGAVELLIFTAR / LIFTAR

ofta längs de större vägarna. Bortsett
från detta är det samma grundprinciper
som styr den smarta laddtekniken för
lätta och tyngre fordon.

MANOMETRAR / LASTINDIKATORER
Svenska Manometerfabriken AB www.manometer.com

www.smtransmission.se

TB TRAILER AB

FÄRDSKRIVARE

I takt med att den svenska fordonsflott
an elektrifieras – målet är 2,5 miljoner
fordon 2030 – ökar behovet av kunskap
om laddinfrastruktur och laddteknik. I
den här artikeln tar vi upp smarta ladd
are och hur de fungerar.

www.kgsandstrom.se
www.stoneridgenordic.se

ALKOLÅS

www.baer-cargolift.com

Dunderbyggnation
Groth Kaross AB
JPGS Kaross AB
NTM Sverige AB
PLS Flak & Skåp AB
Salaskåp AB
Saleby Bulk &Tank AB
SKAB AB
SLP
Staffans Maskin AB
Sveadiesel AB
Svenska Närko
Sörling-Ilsbo AB
TB Trailer AB
Timars Trade AB
Tyllis OY
VANGs
Zetterbergs Industri AB
Zorzi Sverige AB

www.lindgrensakeri.se
www.grothkaross.se
www.jpgskaross.se
www.ntmsverige.se
www.pls.se
www.salaskap.se
www.sbtab.com
www.specialkarosser.se
www.slpab.com
www.staffansmaskin.se
www.sveadiesel.se
www.svenskanarko.com
www.sorling-ilsbo.se
www.tbtralier.se
www.timars.se
www.tyllis.fi
www.vangs.no
www.zetterbergs.se
www.zorzi.se

VÄRME
Polarn Innovation AB

www.polarn-innovation.se

Klickbara direktlänkar hittar du på
www.lastbilstidning.se
och i appen

VAK Sverige AB, Omformargatan 15,
721 37 VÄSTERÅS, Tel. 021-10 57 90
www.vaksverige.se, www.vak.fi
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1
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12 jan
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1 june

1 june
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Deadline

14 jan

11 feb
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14 apr

6 may

3 june
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Publishing

28 jan

25 feb

25 mar

29 apr

20 may 17 june

22 july

The exhibition Elmia Lastbil - Truck Exhibition
takes place from August 24 - 27, 2022
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11 nov
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30 sep
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16 dec
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App 2022

Place your ad in the truck cab!
Via our magazine, you can reach your entire market 12 times a year. Each issue has an audited
circulation of 12 800 items (2020). The ability to also advertise on our website, PROFFS and
Queen of the Road, makes shure you reach all your audience, all year, and leaves a solid print
in the industry.
As if that were not enough ... We are now among our readers always, no matter where they
are, through our app which can be downloaded from Google Play and/or iTunes Store.

Distribution with
precision
Anyone who has purchased
a subscription can read the
mag
azine free of charge in
their phone and tablet.
Each time a new issue of the
magazine drops, it notifies
readers directly in the portable
device. Simple, right?

Want to know more? Contact our advertising team!
Pekka Tikkanen, +46 8-653 83 80, E-mail: annons@vagpress.se
Robert Danielsson, +46 8-653 67 60, E-mail: eftertext@vagpress.se

