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Bigge lägger ytterligare en order med Alimak Group för 
bygghissar  
 
Utöver den stora volymordern i november 2018, har Bigge Crane and Rigging Co. lagt ytterligare en 
order med Alimak Group för bygghissar med ett ordervärde på cirka 31 MSEK. 
 
Bigge äger redan världens största hyresflotta av Alimak-hissar. Med denna order har Bigge köpt över 
100 enheter från Alimak Group under en period på ett år, en milstolpe för både Bigge och Alimak. 
 
Ordern kommer att bokas i det andra kvartalet 2019 i Alimak Groups affärsområde Construction 
Equipment och leverans beräknas ske under andra halvåret. 
 
"Jag är mycket glad över att tillkännage denna ytterligare order efter den rekordorder vi mottog från 
Bigge i slutet av 2018. Detta är ytterligare bevis på vårt fina samarbete med Bigge och efterfrågan på 
våra marknadsledande vertikala transportlösningar för byggsektorn”, säger Tormod Gunleiksrud, vd 
Alimak Group.  
 
”Alimaks bygghissar är en viktig del av Bigges Perfect FleetSM. Kombinationen av säkerhet, hög 
tillförlitlighet, och låg total ägandekostnad gör Alimak till den bästa helhetslösningen. Vi är stolta 
över att ha världens största och nyaste hyresflotta av Alimak-bygghissar,” säger Weston Settlemier, 
vd Bigge Crane and Rigging Co. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mathilda Eriksson, Investor Relations Manager, 08 402 14 41  

Om Alimak Group 
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 
länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa 
mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter 
och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 
70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i 
Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda 
globalt. www.alimakgroup.com  
 

http://www.alimakgroup.com/

