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Kommunale elektriske maskiner
og kjøretøy
Multimaskin AS
Multimaskin AS er en direkte
videreføring av Eikmaskin A/S
sin avdeling i Oslo. Selskapet
har ene-import av en rekke
anerkjente produkter og er
markedsledende innen Wille-maskinene. Under Miljø &
Teknikk i mars 2019 på Norges
Varemesse, kommer Multimaskin AS til å satse stort på å
presentere en lang rekke elektriske maskiner og kjøretøy til
forskjellige kommunaltekniske
oppgaver.

Hvor ofte deltar dere på
kommunalteknisk messe?
«Hver gang – fordi dette er den
beste møteplassen for å treffe
en samlet kommunal sektor.
En kjempeanledning til å treffe
denne kundegruppen. Forrige
gang stod vi nesten alene med
maskiner – det var jo for så vidt
en hyggelig opplevelse.
Vi var veldig godt fornøyde
spesielt med kvaliteten på besøkende. Det er det viktigste
- mye bedre med kvalifisert
interesserte enn flest mulig
mennesker. Vi er med på en
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del messer, men har erfart at
på noen av de største, som
f.eks på Seljord, er det blitt for
mye forbruksrettede produkter – noe som vi responsmessig har merket for vår sektor”.
Klimatilpasning hører med i
tiden og opptar mange.

Hvilke produkter vil dere
fremheve på messen?
”Det som er i ferd med å skje,

er at verden forandrer seg i et
veldig tempo, og vi vil holde
følge ved å satse mest mulig
på elektriske maskiner og kjøretøy.
Med andre ord dreier vi produktporteføljen vår mest mulig
vekk fra fossildrevne maskiner
og over mot elektriske maskiner. Dette innebærer små
elektriske kjøretøy som pickup, suge- og feiemaskiner,
minilastere etc.»
Multimaskin AS er også med
på prosjektet som Østfold fyl-

keskommune har dratt i gang.
Prosjektet er 3-årig og startet
i januar 2017. Det omfatter
test av fossilfrie maskiner og
kjøretøy, og henvender seg til
92 kommuner i fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. «Vi
prøver å hjelpe kommunene i
gang med elektriske kjøretøy
og har nå en elektrisk pick-up
bil som vi låner ut gratis til de
kommunene som ønsker det»
sier daglig leder Ole Kristian
Svads.

MULTIMASKIN AS
Daglig leder:.............................................. Ole Kristian Svads
Omsetning 2016:.................................... 76.292.000
Driftsresultat 2016:................................. 2.215.000
Antall ansatte:........................................... 15
Markedsleder på Wille-maskinene
Importør av maskiner og kjøretøy

G5 og G3 elektriske kjøretøy med små ytre mål og optimal
ergonomi.1 tonn nyttelast, rekkevidde 171 km, klar for kommunal
tekniske oppgaver. Foto: Kjell M. Jacobsen
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