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ProTruck er mere end en virksomhed ...
- det er en filosofi og en livsstil, der ganske enkelt handler om at skabe 
værdi for vores kunder. 

Jeg er født med en gaffeltruck i hånden og har muskelmaskiner i blodet. 
ProTruck er mit hjertebarn. Virksomhedens DNA består af en fantastisk 
medarbejderstab, der, som jeg, har en passion og lidenskab for branchen. 
Derfor er ProTruck noget ganske særligt. Vi er en privatejet virksomhed, 
som siden vores start i 2011 har placeret os blandt de helt store spillere 
i branchen. Det er vi stolte af. Vejen dertil er nået gennem et stærkt 
team-arbejde, mod og en stædig vedholdenhed i, at vi vil skabe nære, 
solide relationer til kunderne. 

Løsningsorienteret
Hos ProTruck ser vi det som vores fornemmeste opgave at skabe løsninger, 
der giver mening for vores kunder – på den lange bane. Derfor er der ikke 
den opgave, vi ikke kan løfte og løse. Vi har en stor bredde i udvalget af 
produkter indenfor intern transport, der kan imødekomme ethvert behov, 
lige fra de mindste pallevogne, el- og motortruck og store containertruck til 
individuelle specialløsninger. For det er kundens behov, der er i fokus.

Vi holder, hvad vi løfter
360º totalløsninger    365 dage om året
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Fleksibilitet
Vi hjælper dig gennem hele processen, uanset opgavens størrelse og 
sværhedsgrad. Med nogle af branchens bedste folk i medarbejderstaben, 
kan vi nemlig give en effektiv og præcis rådgivning og afvikle fleksible, 
individuelle løsninger. Det giver dig som kunde en sikkerhed og tryghed i, at 
vi altid når i mål – og du kan altid  komme i personlig kontakt med os. 

Miljøvenlige og innovative
Vi er kreative, kundeorienterede og gode til at finde løsninger på selv de 
største udfordringer. Derfor bruger vi en masse energi på hele tiden at 
tænke i nye løsningsmodeller og potentialer, der kan understøtte ethvert 
behov. ProTruck er markedsledende inden for levering af miljøvenlige  
totalløsninger og kan tilbyde en lang række af bæredygtige produkter i 
vores omfangsrige sortiment. 

ProTruck har været på en fantastisk rejse siden starten i 2011. Vi glæder os 
til at fortsætte eventyret sammen med både vores trofaste, eksisterende og 
med nye kunder. 
 
Michael Laursen - Direktør

Vi holder, hvad vi løfter
360º totalløsninger    365 dage om året
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NYE HYSTER TRUCK
S

Verdens mest købte truck med moderne teknologi 

Se hele 
produktprogrammet 
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Hyster forener høj kvalitet og god driftsøkonomi 
med en uovertruffen komfort og ergonomi for 
føreren. Med en historie der går helt tilbage til 
1927, er Hyster en af pionérerne med næsten 100 
års erfaring inden for produktudvikling af trucks, 
og er i dag blandt verdens allerstørste truck- 
producenter.

Vi kan tilbyde vores kunder et af de stærkeste og 
bredeste produktprogrammer på markedet og vi 
er stolte af at være eksklusiv leverandør af Hyster i 
Danmark, Færøerne og Grønland. 

Alle vores Hyster-produkter er udviklet og 
produceret i Europa. De lever derfor op til 
europæiske standarder for komfort, ergonomi 
og præstationer og er på forkant med de 
mest moderne teknologier.

Med Hyster får du et kvalitetsprodukt og en lang, 
problemfri drift. Med et bredt sortiment fra den 
mindste el-palleløfter til de største industri- 
eller containertruck, er der ikke nogen opgave 
Hyster ikke kan løfte. Og med de nyeste 
teknologier inden for flådestyring, kan du  
optimere din produktivitet på en smidig og  
effektiv måde.

NYE HYSTER TRUCK
S

Verdens mest købte truck med moderne teknologi 
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ProTruck er totalleverandør til industrien i hele Danmark. For at tilbyde vores kunder 
det bedste udvalg af komplementære maskiner til intern transport, har vi - ud over 
HYSTER - samlet yderligere seks stærke brands under samme tag: MOL, CARER, JCB, 
BULMOR, FIMAP og DULEVO

Carer er en italiensk producent, som har specialiseret sig i mellemtunge- og tunge elektrisk drevne 
gaffeltruck over 6 tons kapacitet. Carer er en ægte pionér indenfor elektriske køretøjer til tunge løft. 
Her går innovative løsninger, høj ydeevne og driftssikkerhed hånd i hånd. Carer gaffeltruck er absolut 
markedsledende i klassen fra 6-25 ton, og de håndbyggede maskiner skræddersyes funktions- og 
udstyrsmæssigt ofte i tæt dialog med brugeren.

Hvis du har behov for en højkvalitativ terminal-trækker med 2- eller 4-hjulsdrift, så er MOL det 
solide valg. De håndbyggede terminaltraktorer produceres i Belgien og fabrikken anvender de 
allerbedste hovedkomponenter fra Volvo, ZF og Kessler. De stærke hovedkomponenter 
kombineret med fabrikkens 70 års erfaring i bygning af specialkøretøjer, sikrer et produkt som er 
gennemsyret af mekanisk styrke, driftssikkerhed og ergonomi. MOL er specialister i kundetilpasning 
og produkterne bygges efter ordre.
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FIMAP er det førende brand i branchen, når 
det gælder udvikling og produktion af top- 
professionelle gulv-vaskemaskiner. FIMAP 
excellerer i moderne og innovative, tekniske 
løsninger og design, der sikrer høj kvalitet og 
hygiejne - med respekt for miljøet.

Dulevo er markedets førende producent 
af kvalitets fejemaskiner, som leveres med 
både el, gas- og diesel drift – og til brug både  
indendørs og udendørs. Miljøbevidsthed,  
innovative løsninger og effektivitet er nøgleord, 
når vi taler om Dulevos intelligente feje- 
maskiner. Dulevo sikrer bl.a. med høj bygge- 
kvalitet og et patenteret Gore-Tex filter, at 
støj- og støvreduktion altid er i top. 

Skal du håndtere specielt langt gods eller har 
du løfteopgaver på begrænset pladsareal? 
Så er Combilift´s program af sidelæssere eller 
4-vejs truck et oplagt valg. Med en maskine fra 
Combilift får du altid kompromisløs høj kvalitet, 
der kan bygges eller modificeres efter individu-
elle behov. 

JLG har som verdens førende producent af lifte 
opnået stor anerkendelse indenfor produkt- 
udvikling, fabrikation og salg af maskiner til et 
væld af opgaver i forskellige brancher. JLG’s 
lifte er med deres innovative løsninger og kom-
promisløse kvalitet, ikke bare fremtidssikrede – 
de er fremtiden.
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BRUGTE TRUCKS
Den rigtige maskine til den bedste pris
Hos ProTruck har du de bedste muligheder for at finde en palleløfter, stabler eller gaffeltruck, der 
både passer til din virksomheds størrelse og behov. Også hvis du foretrækker at købe brugt. Måske 
har du ikke et intensivt brug, som berettiger købet af en ny truck - eller måske foretrækker du bare at 
købe brugt. Så er ProTruck det helt rette valg af samarbejdspartner. 

Gennem vores egen brugt-truck afdeling samt vores søsterselskab UnikTruck leverer vi klargjorte, 
kvalitets-gaffeltruck i et bredt udvalg af fabrikater, modeller og størrelser. Det betyder, at vi kan  
servicere og rådgive dig, så den konkrete truck matcher lige præcis dit specifikke behov. 

Samtidig har vi opbygget en stor udlejningsflåde på flere hundrede maskiner. Det gør det muligt for 
dig at leje i kortere eller længere perioder. Maskinerne løfter de fleste opgaver og kan leveres hurtigt 
og effektivt i akutte situationer, såsom ved driftsstop eller ekstraordinær travlhed. 

Det er vigtigt for os, at vi altid kan finde den bedste løsning til den rette pris. Det giver nemlig god 
mening. For både dig og for os.

Se alle vores brugte trucks: 
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KØB, LEJE ELLER 
FINANSIERING
Attraktive løsninger - fleksibel finansiering
Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed skal eje, 
leje eller lease din nye gaffeltruck? Så tag os 
med på råd. Hos ProTruck har vi sat os grundigt 
ind i markedets bedste finansieringsmuligheder, 
så vi kan rådgive dig, inden du træffer dit valg. Vi 
kan tilbyde en bred vifte af finansieringsformer, 
der passer til netop din virksomhed. 

Du har alle muligheder hos os, og vi kan tage en 
snak om konsekvenser og forskelle mellem f.eks. 
finansiel og operationel leasing. 

Vores lejeaftaler med  integreret full-service 
og forsikringsdækning foretrækkes af mange af 
vore kunder, fordi det både sikrer en  aftalt, fast 
månedlig udgift og fuld transparens. Det giver 
stabilitet, og betyder, at du kan koncentrere dig 
om din virksomheds kernekompetencer – og 
lade os om resten. 

Vores mål er altid at skabe løsninger, der giver 
værdi og mening for dig og din virksomhed.

Få mere at vide 
om mulighederne 
for finansiering
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MIRNA SUTINEM

Tag os med på råd ... 
- og lad os sammen finde 

den optimale finansiering for 
din næste investering.  

Vores mål er altid at finde 
den bedste løsning til vores 

kunder.



14

FLÅDESTYRING
Smart optimering af din logistik med Hyster Tracker

Har  du  styr  på  din  flåde af maskiner? 
Vil  du  have  bedre overblik over  din virksomheds 
produktivitet?  Så er svaret: Hyster Tracker.
Hyster Tracker er en unik, GPS-baseret metode 
til effektiv styring af din materialehåndtering.  
Systemet giver mulighed for at opkoble alle 
trucks i din flåde og få adgang til de stamdata, 
der er relevante for optimering af din daglige 
drift. Det betyder, at du kan følge og analysere 
din flådes aktiviteter i realtid. Systemet er en 
særdeles effektiv måde at skabe transparens og 
driftsmæssig sikkerhed. 

Når dine driftsdata bliver tilgængelige, får du 
mulighed for at fokusere på forskellige aspekter 
af driften - lige fra sikkerhed og udnyttelsesgrad 
til førerstandarder. Det er det optimale værktøj 
med en bred vifte af muligheder - bl.a. deling 
af informationer med førerne og planlægning af 
truck-tilgængelighed. De indsamlede data giver 
dig et forkromet overblik over din produktion og 
måler din virksomheds præstationsniveau. 

Hos ProTruck er vi selvfølgelig altid i tæt  
dialog med kunden og sikrer, at du får adgang 
til de nøgleinformationer, der er vigtigst for 
dig. Du har mulighed for at abonnere på tre  
forskellige niveauer, tilpasset netop din virksom-
hed. Vi holder nøje øje med din produktion og 
sørger for at komme eventuelle skader i forkøbet 
med forebyggende service og vedligehold af 
dine maskiner. 

Vi etablerer en webbaseret snitflade til 
Hyster Tracker på dine enheder, så du får  
maksimalt overblik over alt dit materiel og dit 
ansvarsområde. De aspekter, der er betydnings-
fulde for dig, vil altid være i fokus. Det giver god  
mening - og så er det er både smart, effektivt og 
omkostningsbesparende.

Hyster Tracker 
monteret

Trådløs 
kommunikation

Database og 
webserver

Adgang via 
alle enheder
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Tænd kameraet 
i din telefon og 

læg den i 
rammen. 

Klik OK for at 
følge linket.
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SERVICE
Altid. Hele tiden. Døgnet rundt. Året rundt.
Hos ProTruck tilbyder vi kompetent og landsdækkende døgnservice, hvor du altid kan komme i 
kontakt med vores vagthavende teknikere. Med de mange erfarne serviceteknikere og servicebiler 
spredt strategisk i hele landet, er du sikker på, at kompetent hjælp er lige om hjørnet. Vi ved nemlig 
godt, at en maskine, der står stille, har mærkbare praktiske og økonomiske konsekvenser for dig og 
din virksomhed. 

Vores nøje udvalgte team af serviceteknikere har en bred og dyb faglighed. Det betyder, at vi er  
specialiseret i at servicere alle gængse truckmærker. Vores logistik- og servicesystem er  
effektivt med garanteret dag-til-dag levering. Det sikrer en hurtig ekspedition, minimal ventetid og  
færre omkostninger. 

Vi tilbyder forskellige serviceaftaler, der kan skræddersyes til den enkelte virksomhed. Vores fokus er 
nemlig at sikre, at du som kunde kan opretholde en effektiv logistik og høj produktivitet. 

Hver dag - hele året.
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RESERVEDELE
Originale reservedele leveret til tiden 
Intet er værre end en maskine, der holder stille. Hos ProTruck er vi derfor maksimalt 
opdateret med originale reservedele til både nye og ældre versioner af vores 
lagerførende truckmærker. Har du specifikke ønsker, så har vi faciliteterne, der gør 
det muligt at specialfremstille reservedele. Vi er altid forberedte – også ved akutte 
nedbrud og reparationer.

Vores kompetente medarbejdere og et effektivt lager- og logistiksystem sikrer  
hurtig levering og ekspedition, så vi kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark, du 
driver din virksomhed. Vi servicerer flere end 6.000 gaffeltruck af forskellige fabrikater 
hver dag, og vi har over 40.000 varenumre på eget lager klar til levering. Herudover er 
vi i on-line forbindelse med Hyster’s centrallager i Holland, hvorfra vi med dag-til-dag 
levering har adgang til yderligere 200.000 varenumre – så du kan altid finde en hurtig 
og fair løsning hos os.
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VÆRKSTED
360° værkstedsfaciliteter 
Hos ProTruck er ambitionen altid at kunne  
servicere vores kunder 360 grader rundt – fra 
de mindste reparations- og klargørings- 
opgaver til større, komplicerede specialløsninger. 

Derfor har vi prioriteret at etablere de 
allerbedste faciliteter i vores topmoderne, 
specialindrettede værkstedsareal. Det giver 
vores kunder en kvalitetsmæssig garanti, hvor 
vi kan tilbyde alt fra klargøring, servicering,  
maling og sandblæsning af nye og brugte trucks.  
Ingen opgave er umulig hos os. Vi ser nemlig 
udfordringer som muligheden for at løse vores 
kunders helt særlige behov.

Alle vores kompetente og specialuddannede  
mekanikere er veluddannede og har en høj 
faglighed.

Vi har en afdeling som tilbyder specialløsninger, 
der imødekommer kundernes helt specifikke 
ønsker. Hvad enten maskinerne er brugte eller 
nye, bliver de gennemgået nøje og klargøres  
efter særlige tjeklister, der sikrer, at de lever op til 
højeste kvalitet og standard. 

ProTruck varetager alle slags reparations- 
opgaver på vores store mekaniske værksted. 
Derudover har vi bl.a. eget smede- og 
pladeværksted, og vores malerkabine kan 
rumme en hel serie af mindre truck eller den 
største containertruck. Når din brugte maskine 
forlader vores dygtige mekaniker-team, fremstår 
den som helt ny. Vi kommer hele vejen rundt. 
Det kan vi gøre, fordi vi har markedets bedste  
infrastruktur og de helt rigtige medarbejdere.
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Kom med på 
værkstedet
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SPECIALLØSNINGER
Umuligt? Ikke hos os!
Har din virksomhed brug for en specialløsning? 
Så har ProTruck faciliteterne og kompetencerne 
til at udvikle og matche enhver udfordring i din 
virksomheds interne logistik. Hver eneste dag 
udarbejder vi specialløsninger i tæt samarbejde 
med vores kunder. Ingen opgave er umulig for 
os. Vi sætter en ære i at finde den bedste løsning. 
Hver gang. 

Vores mål er at kunne servicere vores kunder 
med værdiskabende løsninger af enhver  
tænkelig art. F.eks. er vi specialister i at udvikle 
kundetilpassede og dansk producerede fører- 
kabiner, med fokus på lavt støjniveau, høj  
komfort og sikkerhed. 

Hos ProTruck ser vi alle udfordringer som en 
mulighed for at finde rigtige løsninger. Vi har  
nogle af branchens dygtigste medarbejdere, der 
prioriterer højeste kvalitet og service. Endvidere 
har vi topmoderne værkstedsfaciliteter, der gør, 
at vi kan håndtere selv de mest komplicerede 
opgaver. 

Alle opgaver bliver mødt med lige stort  
engagement – og vi er altid parat til at rådgive 
og hjælpe dig til den rette løsning. Samtidig  
forhandler vi et bredt udvalg af markedets 
førende producenter. Det sikrer maskiner af høj 
kvalitet, der leveres med de nyeste teknologiske 
innovationer. 

ProTruck er på ganske få år blevet en af  
Danmarks førende leverandører af gaffeltruck, 
terminaltraktorer og specialkøretøjer og på den 
tid har vi oparbejdet en specialviden, der gør, at 
vi kan tilbyde komplette logistikløsninger, der 
kan håndtere enhver udfordring inden for intern 
transport. 

Vi har et stort og indgående branchekendskab, 
og har udviklet særlige kompetencer til at  
udarbejde specialløsninger. Vi ved nemlig godt, 
hvor vigtig din produktion er for dig.
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EGEN VOGNPARK
Miljøvenlig og landsdækkende 
Hos ProTruck sætter vi en ære i at levere serviceydelser og produkter af højeste kvalitet med 
mindst mulig belastning for miljøet. Derfor er alle vores køretøjer, uanset om det er person-, ser-
vice- eller lastbiler af nyeste og mest miljøvenlige type med EURO6 motor. Dette sikrer god drifts-
økonomi og mindst mulige belastning for miljøet. Vores fokus er altid at levere ansvarlige og effektive  
transportløsninger for vores kunder. 

Vores kompetente teknikere, chauffører og den veludstyrede vognpark kan håndtere enhver  
opgave overalt i Danmark og i udlandet. Vi har faciliteterne, ressourcerne og en infrastruktur, der  
lever op til vores ambition om at være markedets førende full-service partner for din virksomhed.  
Alle vores servicevogne og lastbiler er specialdesignet efter vores egne ønsker og krav, så vi kan 
sikre vores kunder kvalitet, fleksibilitet og maksimal værdi.

Se blokvognen 
på arbejde
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VEST
Hovedkontoret i Odder er skræddersyet til ambitiøs,  rationel  
drift af en moderne virksomhed. Vi har kontorlokaler 
i tre etager, reservedelslager, mekanisk værksted, smede- 
værksted, vaskehal, plade- og malerværksted samt 
sandblæsekabine. Vi mestrer alle de faglige discipliner, 
der er nødvendige for at optimere  din virksomheds  
interne logistik.

ØST
I 2017 åbnede vi afdeling Vest i Ringsted, ud til motorvejen. 
Dette var et led  i ambitionen om effektivt og hurtigt at kunne 
levere landsdækkende salg og service til vores kunder 
på Sjælland, Bornholm og øerne. Vores moderne domi-
cil rummer kontorer, showroom, lager og værksted samt 
en vaskehal. Vi sætter en ære i at begge vores afdelinger 
afspejler en ambitiøs, moderne og fagligt stærk virksomhed. 
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VEST: 
Jerna lderve j  100 
8300 Odder
Tel :  +45  69  66  34  56

ØST: 
Kærup Parkve j  20 
4100  R ingsted
Tel :  +45  69  15  51  01

E-mai l  :  i n fo@prot ruck .dk
www.prot ruck .dk

S
vanem

æ
rket tryksag - 5041 0826


