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Det sikreste led i forsyningskæden
Fogtmann Transport A/S har gennem
årtier været kendt inden for distribution
af vejbygningsmaterialer, levnedsmidler
og non-food produkter i Danmark og
Tyskland.

Det sikreste led i forsyningskæden
Eventyrbilerne har gennem årtier leveret
kran- og blokvognstransporter i hele
Danmark.

Vi har et mangeårigt samarbejde med store, velrenommerede virksomheder som Kohberg Brød, Arkil, Per Aarsleff, Fleggaard, Lidl, Valsemøllen og mange, mange flere.

Historien om Fogtmann Transport koncernen
Historien om Fogtmann Transport begynder, da Peter Fogtmann en torsdag
morgen i 1928 begav sig ud på sin første tur som selvstændig vognmand.
Bilen var en amerikansk Chevrolet, som han havde købt af sin søster, og på
ladet af den lille lastbil stod en sending æg.
I 1969 overlod Peter senior den daglige drift til Peter junior, og herefter gik
det stærkt. Under hans ledelse er Fogtmann Transport vokset fra et beskedent, lokalt vognmandsfirma til en moderne transportvirksomhed med
opgaver i ind- og udland.
I 2001 overlod han direktørposten til sønnen Klaus, der siden da, har været
ansvarlig for den voksende transportvirksomhed.

Med Uno-X har du aldrig
langt til et dieselanlæg
Hør mere om fordelene som
erhvervskunde på 70 10 12 34
Så enkelt som
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Fokus på kvalitet
Fogtmann Transport
er en moderne virksomhed med fokus på
kvalitet, fleksibilitet og
et tæt og mangeårigt
samarbejde med vores
kunder i Danmark og i
udlandet.

Med en moderne vognpark og en stab af dygtige, erfarne og servicemindede medarbejdere er vi i stand til at løse alle transportopgaver.

Som det første transportfirma i Danmark blev vi i
2010 certificeret som grøn transportvirksomhed.
Det betyder, at vi skal leve op til en række krav på bl.a. miljøområdet.
Vi skal f.eks. reducere CO²-udledningen, vi skal have blikket rettet
mod måden at køre på, lige som vi skal have de nyeste biler med det
mindste partikeludslip.
Vores biler er udstyret med moderne navigations- og satellitudstyr,
således at både disponenter og kunder kan se præcist, hvor bilerne
befinder sig – og dermed også hvornår de forventes at være fremme
ved bestemmelsesstedet.
I 2010 overtog Fogtmann Transport virksomhederne Arne Hansen
Fredericia og Eventyrbilerne på Fyn med bl.a. kranvogne og
blokvogne. For kunderne betyder det, at vi nu kan tilbyde endnu flere
forskelige ydelser, således at kunderne kun behøver at henvende sig ét
sted for at få løst en bred vifte af transportopgaver.
Med større og flere muligheder på transport-området er vi parat til at
vokse sammen med vores kunder.

Afdelinger i Toftlund, Padborg, Aabenraa,
Kolding, Taulov, Vejen, Esbjerg og Haderslev
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Vi trækker det store læs
Kørsel med byggematerialer til entreprenøropgaver har altid været en af
hovedhjørnestenene hos Fogtmann Transport.
Vi har igennem årene leveret materialer til opførelsen af f.eks. Billund
Lufthavn, Danish Crowns kæmpe slagteri i Horsens og en lang række
motorvejsbyggerier over alt i Danmark.
Vores chauffører har meget stor erfaring, og med egne biler er vi garanter
for, at de bestilte materialer leveres på pladsen til præcist den tid, der er
aftalt.

FYNS KAROSSERIBYG A/S
Teknikvej 57
5260 Odense S

Tlf. 64 89 17 38

Tlf. 86 95 00 61
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Leverandør til transportbranchen

Specialister bag rattet
Vores godt 110 medarbejdere udgør en af virksomhedens aller stærkeste ressourcer. Langt de fleste
har været hos os i over 10 år, nogle har endda
været her i 35 år.
Med så mange år bag rattet hos Fogtmann
Transport og Eventyrbilerne siger det sig selv, at
chaufførerne har oparbejdet en fantastisk erfaring i
kørsel i Danmark og
i udlandet.
Vores chauffører er specialister på hver deres
område. Chaufførernes viden og erfaring er vores
styrke og kundens sikkerhed.

Nymølle Stenindustrier A/S
– din sten- og grusleverandør i hele Danmark
Salg Sjælland og Fyn
Palle Svensen
mobil 40 64 79 93

Salg Jylland
Poul Nissen
mobil 22 23 65 00

Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene | Tlf. 46 56 09 00| Fax. 46 56 09 79 | E-mail post@dsvm.dk
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Levnedsmidler på ladet

På Peter Fogtmanns første tur stod en sending æg
på ladet. Siden har transport af levnedsmidler og
råvarer til fødevareproduktion været et af vores
kerneområder.
Vi råder over silovogntog, som leverer hovedsageligt mel til en række kunder i både ind- og udland.
Vi har i mange år desuden kørt fast for Kohberg
Brød i Bolderslev.
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Fokus på et godt miljø
For os dækker ordet miljø flere områder.
Vi har selvfølgelig et medansvar for at bevare den natur, der
omgiver os. Det gør vi bl.a. ved aktivt at sørge for at have de
nyeste og mest miljørigtige lastbiler, ved at vores chauffører
kører så miljøbevidst som muligt, ved at bruge nedbrydelige
rengøringsmidler til vognvask og ved at optimere kørselsplanlægningen.
Men miljø er også at sørge for gode og tidssvarende forhold for
vores medarbejdere, således at de føler glæde ved at komme på
arbejde. Chaufførernes fysiske arbejdsmiljø er således en naturlig
del af beslutningsprocessen, når vi skal anskaffe nye biler.
Vi anser i det hele taget medarbejdernes velbefindende på
arbejdspladsen for en væsentlig faktor for at kunne reducere
virksomhedens samlede miljøbelastning.
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Fogtmann Transport A/S
Navervej 8
DK-6360 Tinglev
Telefon: (+45) 74 64 40 16

Eventyrbilerne 2010 ApS
Energivej 36
DK-5260 Odense S.
Telefon: (+45) 65 98 11 00

www.fogtmann-transport.dk

www.eventyrbilerne.dk

