
FlexQube-licensierad återförsäljare i
Sydafrika får order på över 500 vagnar.
Ett framstående OEM-företag inom bilindustrin har gjort beställningar till Lazar Material
Handling Solutions, en återförsäljare av FlexQube baserad i Sydafrika, om totalt 500 vagnar.
Tillverkaren har varit i kontakt med Lazar Intralogistics sedan han blev återförsäljare för
FlexQube-konceptet i början av 2020. Ordern är kompletterande till beställningar som mottogs i
början av 2021 från samma tillverkningsanläggning.

Anders Fogelberg, VD på FlexQube, säger: ”Jag är glad att Lazar, vår första återförsäljare,
fortsätter att göra framsteg inom den afrikanska marknaden. Ett projekt som detta är en
milstolpe för alla inblandade och vi kommer att göra allt vi kan för att göra detta till en
framgång för Lazar under 2021. Vi vill gratulera teamet på Lazar, att allt deras hårda arbete de
senaste månader har gett goda resultat”.

Om Lazar Material Handling Solutions
Lazar Intralogistics grundades 2014 och var från början ett specialanpassat stålbearbetnings-
och svetsföretag. Genom samarbetet med FlexQube har Lazar Intralogitics blivit ett komplett
materialhanteringsföretag för alla tillverkningsföretag samt etablerat sig inom fordonsindustrin
som en ledande intralogistikpartner.

Lazar erbjuder många tjänster till fordonsindustrin, såsom tillverkning och leverans samt
underhåll av lastpallar, ställningar och materialhanteringsvagnar.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta,
modulära och flexibla materialhanteringsvagnar som också kan vara motoriserade och
självkörande. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i
Europa och Nordamerika. Den 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i
Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-,
vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars,
Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information, kontakta:
VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är
Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

https://www.flexqube.com/

