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Aebi Schmidt Sverige
i samarbete med Maskinparken
– Samtidigt som vi lanserade vår nya Multigo150 startade Maskinparken upp, berättar Mette
Engström, VD på Aebi Schmidt Sverige i Skänninge. Tajmingen kunde inte varit bättre!
Maskinparken bildades efter sammanslagning av sex väletablerade företag med specialister inom
markvårdsmaskiner. Bolagen i sammanslagningen har sedan tidigare arbetat med Aebi Schmidts
produkter.
Den nya lättkörda och kompakta Multigo150 fyllde en tidigare lucka i Aebi Schmidts sortiment av
sopmaskiner. Maskinparken får nu exklusiv rätt att sälja nya Multigo150 och de bogserade MSH070
och MSH150.
– Det är användarvänliga och kompakta maskiner som passar Maskinparkens kunder perfekt, säger
Mette. Det känns mycket bra att få samarbeta med Maskinparken. Deras säljare och tekniker har
lång erfarenhet och kan våra produkter utan och innan. Det innebär att vår egen säljkår kan
koncentrera sig på att sälja de lite större maskinerna.
Exempel på större maskiner i Aebi Schmidts breda sortiment är Swingo 200+ och "femkubikaren"
Cleango. De är bästsäljare i det större segmentet och har gjort succé tack vare tystgående drift och
kraftfull sugförmåga. Aebi Schmidts Sverige är en del av schweiziska Aebi Schmidt Group som är
världsledande leverantör av smarta system och maskiner för bland annat underhåll av kritiska ytor i
trafiken och grönyteområden. I Sverige har tillverkaren Broddway, numera Aebi Schmidt, verkat i
hela 130 år! Aebi Schmidt stärker nu greppet om entreprenadmaskinmarknaden i Sverige.
– Schweiz är känt för hög kvalitet och exklusiva produkter precis som Sverige. Våra kunder är
mycket krävande och vill ha maskiner som håller för tuffa svenska förhållanden. Det kan Aebi
Schmidt erbjuda!
– Vi sökte duktiga partners inom olika segment och det blev verkligen en fullträff att Maskinparken
startade upp precis när vi lanserade Multigo150.
– Till att börja med får vi exklusiv försäljning och service i Sverige av de bogserade sopmaskinerna
MSH070 och MSH150 samt den nya kompakta Multigo150, berättar Tomas Lövström, VD på
Maskinparken. Nyheten Multigo150 är en flexibel maskin som kan köras med vanligt körkort och
användas för sopning, spridning av salt och grus, snöplogning, gräsklippning och skurning.
– De traktorbogserade MSH070 och MSH150 är extremt flexibla, lättanvända och tystgående
sopmaskiner lämpliga för trånga utrymmen i bostadsområden och stadsmiljöer. Det är robusta
maskiner kända för låga driftskostnader och sin långa livslängd. Det är precis vad våra kunder
efterfrågar, säger Thomas. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Aebi Schmidt!
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Multigo 150. Aebi Schmidts minsta men mest
flexibla allroundmaskin som även klarar
snöplogning, salt- och grusspridning och
gräsklippning! Får köras med vanligt B-körkort
och är extremt lättmanövrerad tack vare
midjestyrning. Bilden till höger visar en
fullutrustad Multigo150 för vinterbruk.

MSH070, tidigare Geting 1, är en välkänd proffsmaskin
inom sandsopning och underhållssopning. Den är
lättmanövrerad och smidig på små ytor och mycket
omtyckt av användarna.

MSH150, tidigare Geting 2, har bredare sopbredd och
större behållarvolym än lillasyster MSH070. Båda är
robust konstruerade med en enkel men välbeprövad
konstruktion som gör dem oerhört driftsäkra.

– Det känns mycket bra att få samarbeta med
Maskinparken, säger Mette Engström, VD på
Aebi Schmidt Sverige. Thomas Lövström, VD
på Maskinparken håller med.

