
KAISER AG FÖRVÄRVAR 
DEN AMERIKANSKA TILLVERKAREN 
PREMIER
INTERNATIONELL ERFARENHET, FÖRANKRAD REGIONALT.
Med 100 % förvärv av verksamheten i Premier Oilfield Equipment 
från Denver, Colorado tar KAISER AG i en inkråmsaffär ett viktigt 
strategiskt steg för att utöka sin globala marknadsposition. 
KAISER AG blir därmed den enda tillverkaren av fordon för  
rengöring av avlopp och industriell avfallshantering som agerar  
internationellt. I USA har denna verksamhet tidigare präglats  
mycket regionalt och uteslutande drivits av amerikanska företag.
Syftet med förvärvet är både att använda know-how från Europa, 
särskilt Liechtenstein, samt ett långsiktigt engagemang för en  
produktionsanläggning i USA. 
Visionen för det nya bolaget KAISER PREMIER är tydlig: ledande 
position på den amerikanska marknaden för återvinningsfordon  
med KAISER-teknik och ytterligare expansion av det befintliga pro-
duktsortimentet med så kallade Hydrovacs eller grävsugmaskiner.

PREMIER.
Premier Oilfield Equipment var 
ursprungligen en leverantör av 
specialtankar och släpvagnar för olje- och gasindustrin. 2012  
övertogs företaget av Altira Group, ett lokalt riskkapitalbolag med 
fokus inom oljeindustrin. 
Under den nya ägaren Altira slogs fyra olika företag samman:  
Fokus låg på Hydrovac-fordon. Genom ett exklusivt samarbete med 
Caterpillar kunde Premier etablera sig som en varumärkestillverkare 
av Hydrovacs på ett CAT-chassi. 
Det nuvarande Premier-sortimentet består av flera produktlinjer med 
grävsugare och är öppet för alla lastbilstillverkare. Företaget och 

KAISER. PERFORMANCE COUNTS. 

produktionsanläggningarna finns ungefär en timme utanför Denver 
i Fort Morgan, Colorado. KAISER övertar alla anställda i det nya 
bolaget KAISER PREMIER. Som VD kunde Dan Weber vinnas över 
med många års erfarenhet av branschen. I över 15 år var han VD  
för USA:s största uthyrare av fordon för rengöring av avlopp och  
industriell avfallshantering.



KAISER IDAG. 
FRAMGÅNGSRIKT FAMILJEFÖRETAG.
KAISER AG är ett familjeföretag från Liechtenstein, som drivs av 
Markus Kaiser i tredje generationen. Det grundades för över 100 år 
sedan som ett småföretag, och idag är KAISER AG ett internationellt 
industriföretag med verksamhet i Liechtenstein, Italien, Finland,  
Österrike och Slovakien. De viktigaste produkterna i bolaget är 
fordon för avloppsrengöring och industriavfall, pumpar och kompo-
nenter och mobila spindelgrävare. KAISER har ett globalt nätverk 
med mer än 100 försäljnings- och servicepartners och är i båda 
sektorerna en synonym för innovativa tekniska lösningar. 

FRAMTIDSUTSIKTER. 
NÄRHET TILL KUNDEN OCH REGIONALT STÖD.
Under de senaste nio åren är Premier redan det fjärde företaget  
som bildats eller förvärvats av KAISER AG. 2008 öppnades  
ytterligare en produktionsanläggning i Slovakien, 2011 övertogs 
Eur-Mark, marknadsledare i Skandinavien, och i april 2014 förvär-
vades slutligen det traditionsrika företaget Moro i Italien. 
Under de senaste åren har det visat sig att tillväxten har stärkts  
avsevärt genom KAISER AG:s förvärv inom många områden:  
Detta gäller särskilt den internationella marknadspositionen och 
innovationskraften. Genom de integrerade företagen med regionalt 
varierande marknadsfokus har KAISER AG kunnat positionera sig 
med mer bredd. De integrerade företagen har även fått bättre  
dynamik och har utvecklats med betydande investeringar. 

ITALIEN

SLOVAKIEN

USAFINLAND

ÖSTERRIKELIECHTENSTEIN

Med ett verksamhetsställe i USA har varumärket KAISER stärkts 
ytterligare och förutom segmentet för fordon för avloppsrengöring 
och industriav fall kommer även mobila spindelgrävare få en ökad  
publicitet och marknadsnärvaro i USA. 
 

För mer information, se www.kaiser.li 

”Med vid det här laget 500 anställda på sex 
produktionsanläggningar har vi utökat vår  
globala marknadsposition. För mig förblir 
„nära kunden“ i fokus. Vi får internationell 
erfarenhet, men förblir förankrade regionalt. 
Vår värdeorientering och samtidiga innovati-
onskraft som ett familjeföretag är fortfarande 
grunden för vår internationella framgång. 
Detta utgör också en hörnsten för en hållbar 
utveckling i framtiden.”
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