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Pressmeddelande
Lemvig, Danmark, 11 oktober 2019 

Egholm firar en milstolpe när maskin nr. 10 000 tillverkas

Sedan den första kompakta redskapsbäraren från Egholm lämnade monteringsbandet i Danmark 1995 för nästan 
25 år sedan, lämnar nu maskin nummer 10 000 fabriken i Lemvig, Danmark. Utöver 10 000 redskapsbärare har 
Egholm producerat tiotusentals skräddarsydda redskap till Egholm-maskiner. Från sopsystem till redskap för 
parkunderhåll och vinterredskap har redskapsbäraren från Egholm varit, och är fortfarande, en av de mest sålda 
maskinerna av sin typ. 

De flesta av de 10 000 maskiner som tillverkats i Danmark är fortfarande i bruk ännu efter 25 år, och håller städer, 
skolor, sjukhus, kyrkogårdar, bostadsrättsföreningar, parker och många andra områden utomhus rena och 
attraktiva. Egholm-maskinen har marknadsförts i mer än 130 länder världen över och du kan fortfarande i alla 
världens regioner se Egholm-maskiner utföra hederligt arbete i utemiljöer. 

Vad har gjort Egholm-maskinerna så populära? Allsidighet och varierande användningsmöjligheter, samt det 
faktum att maskinen och redskapen är utformade och tillverkade av Egholm för att arbeta som en enda dedikerad 
och specialiserad maskin. Den användarvänliga Quick-shift-tekniken som gör det möjligt att montera andra 
redskap på maskinen på mindre än en minut, samt den service och support som Egholm och Egholms återför-
säljare och distributörer världen över erbjuder användarna på samtliga marknader där maskinen är i drift. Hos 
Egholm tror vi på begreppet ”Honest work”, där ärliga och pålitliga människor levererar pålitliga maskiner, utför 
hederligt arbete och gör utomhusmiljöerna till en bättre plats att uppehålla sig på. 

När Egholm firar 10 000 maskiner och vänder blicken framåt markerar det ett stolt kapitel i företagets historia och 
visar den passion som Egholms kunder har för denna mycket speciella redskapsbärare och dess redskap.

Om Egholm:
Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och områden utomhus rena och inbjudande
året runt. Egholms maskiner tillverkas av hantverkare i Danmark och används i städer och parker i hela världen. Med specialredskap,
utvecklade just för deras maskiner, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Egholm A/S är ett familjeägt och
familjedrivet företag med djupa rötter i västra Danmark. För ytterligare information om Egholm, besök www.egholm.se.
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