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Leif Toft overdrager sit livsværk Krone Skandinavien til Fahrzeugwerk Bernard Krone 
 
Fra 1. januar 2013 overdrager Leif Toft Krone agenturet - efter næsten 30 år med import af 
Krone trailere i selskabet Krone Skandinavien A/S - til Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH.  
 
Aftalen har altid været, at når Leif Toft nåede pensionsalderen, skulle agenturet falde tilbage til 
Tyskland. Hele organisationen i Krone Skandinavien flyttes til Krone Scanbalt i Padborg fra det 
nye år. Scanbalt, som oprindelig blev etableret af Leif Toft, og som siden august 2010 har 
været i Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH’s besiddelse, har indtil dato beskæftiget sig med 
nysalg af Krone trailere i Baltikum samt brugte trailere i samme lande såvel som Skandinavien. 
Krone Scanbalt, som det nye selskab hedder, ledes af Jan Knudsen, og får nu således også 
nysalg af Krone trailere i Skandinavien. 
 
Leif Toft, adm. direktør for koncernen LTH Group A/S beliggende i Aabenraa, etablerede sin 
første virksomhed i 1972, og koncernen omfatter i dag mange virksomheder, bl.a. Krone 
Skandinavien A/S – hvorfra der distribueres Krone lastvognstrailere i Skandinavien. Kører man 
en tur på motorvejen og lægger mærke til navnet bag på en lastvognstrailer, vil lidt hurtig 
hovedregning vise, at omkring 50% er Krone biler, hvilket vidner om en succesfuld salgs-
organisation. 
 
Leif Toft, 65 år, er oprindelig handelsuddannet, og på et tidspunkt i 70’erne arbejdede han for 
DAPA, hvilket var hans indgang til lastvognsbranchen, hvor han har været beskæftiget lige 
siden. Selskaberne har over årene varieret - fra finansiering og leasing af lastvognstrailere, til 
salg af nyt og brugt transportmateriel. 
 
”Jeg er nysgerrig af natur, så jeg har også investeret i andre områder, men jeg er altid vendt 
tilbage til lastvognsbranchen” udtaler Leif Toft. ”Selvom jeg nu frasælger mit livsværk, så har 
jeg ikke planer om at gå på pension” fortsætter han. ”Jeg har mange projekter i støbeskeen, 
men lige nu er det vigtigst for mig, at overdragelsesfasen bliver så gnidningsløs som mulig. 
Det har været en betingelse fra min side, at alle mine medarbejdere i Krone Skandinavien, 
kommer med til Padborg i det nye selskab, der i øvrigt kommer til at hedde Krone Scanbalt.”  
 
Det betyder meget for Leif Toft, at de folk, som har støttet ham igennem mange år, kan fort-
sætte i deres job under samme gode og ordnede forhold, som de har været vant til. ”Uden 
mine medarbejdere var jeg ikke nået dertil, hvor jeg er i dag, og jeg skal ikke lægge skjul på, 
at jeg kommer til at savne dem alle sammen” slutter Leif Toft, med et lille trist smil på sit 
ellers altid glade ansigt. At de 8 medarbejdere, som flytter med til Padborg, har været glade 
for deres arbejdsplads på Lundsbjerg Industrivej i Aabenraa, vidner den gennemsnitlige 
anciennitet på snart 10 år.  
 
Privat bor Leif Toft i Aabenraa og er gift med Karen. Sammen har de to voksne, gifte børn, og 
adskillige børnebørn. Sønnen Lars Toft driver selskabet All Tyres, som er en del af LTH Group 
og flere familiemedlemmer er beskæftiget i koncernen.  
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