
DON’T
WORK 
HARD,
WORK 
SMART!



VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR… 
Vi tror på att kraften i maskiner underlättar fysiskt arbete. Därför 

har vi spenderat årtionden med att utveckla en bred skara 

minikompaktlastare med tillhörande redskap. Våra produkter bidrar 

till färre förslitningsskador och effektiviserar arbetsmiljön inom 

samtliga branscher. Allt från tungt arbete i stall och trädgårdar till hårt 

fysiskt arbete inom bygg och rivning. Våra maskiner tar sig gladeligen 

an alla uppgifter snabbt och kostnadseffektivt.  

Don’t work hard, work smart! 

Tillsammans kan vi utveckla en säker, hållbar och effektiv arbetsmiljö 

för alla. 

 

Drivkraften i vår organisation har alltid varit densamma. Vi utvecklar 

och bygger maskiner och redskap för att göra svåra arbeten enkla, 

snabba och hållbara. Det ligger i vårt DNA: Det som kan förbättras ska 

förbättras! Vi tänker stort och revolutionerande för att nå våra mål. 

Just därför är vi särskilt stolta över våra helt nya eldrivna maskiner 

med noll utsläpp. Vi är redo för framtiden! Är du?



SHERPA MINIKOMPAKTLASTARE 
– BATTERIDRIVNA 



Våra eldrivna maskiner är helt utsläppsfria, tysta, ergonomiskt optimerade och enkla att 

underhålla. Förarplatsen är ergonomiskt utformad, samtliga körspakar inom kort avstånd. Alla 

våra Z-modeller är utrustade med justerbart och stötdämpande fotstöd, extra skydd för höften 

och förbättrad förarmiljö. Samtliga våra eldrivna maskiner kan köras en full arbetsdag på en 

laddning. 

REVULOTIONERANDE, ELDRIVNA OCH KOMPAKTA

SHERPA Z20
Vår mest kraftfulla elektriska minikompaktlastare! Lika kraftfull 

som bensindrivna Z30 men helt utsläppsfri. Endast 76 cm bred och 

ergonomiskt utformad gör att föraren arbetar avslappnat och med 

kontrollpanelen nära till hands. Sherpa Z20 har hydrauliskt snabblås 

för redskapen och dubbla hastigheter. Maskinen har också ett unikt 

energibesparingssystem och ett underhållsfritt litium-jon batteri på 

13,5 eller 18 kWh. Vid konstant arbete kan du använda maskinen i 

upp till sex timmar. Laddar du batteriet under lunchen har en eldriven 

arbetshäst med dig hela dagen. 

SHERPA Z10 
Sherpa Z10 drivs av ett batteri på 9,6 kWh, vilket håller maskinen i 

gång under nästan hela din arbetsdag. Utrustad med två hastigheter, 

för både transport och för mer precisa arbeten. Endast 76 cm bred 

kommer Z10 in i trånga utrymmen för att utföra de tyngsta arbetena. 

Z-modellerna är våra nyutvecklade maskiner som alla är ergonomiskt 

utformade. 

FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK

SHERPA 100 ECO
Kompakt, 100% eldriven och kraftfull – SHERPA 100 ECO är perfekt för 

arbeten inomhus för exempelvis byggen eller rivningsarbeten.  

Tack vare sin tysta gång passar den också väldigt bra på exempelvis 

skolgårdar eller utanför sjukhus. Tack vare eldrivning slipper du oroa dig 

för farliga utsläpp.  

SHERPA 100 2SPEED
Helt eldriven och med två hastigheter optimeras arbetet och 

energiförbrukningen. Helt utsläppsfri är den här perfekt för arbeten 

inomhus. Du ändrar enkelt hastigheten. Låg hastighet för att spara 

energi och en mer exakt styrning av redskapen, hög hastighet för att 

förflytta dig med maskinen.

Vårt mål är att tillhandahålla hållbara maskiner och arbetsplatser för alla. Vi gör hårt arbete 

enkelt, säkert och effektivt. Vi gör också vad vi kan för att lämna ett så litet avtryck som 

möjligt för miljön. Därför har vi under flera år inkluderat eldrivna maskiner i vårt sortiment, 

titta närmare på SHERPA 100 ECO och SHERPA 2SPEED. Dessa maskiner gör jobbet men helt 

utsläppsfritt! 

400 Ah
4 hk

13.5 / 18 Kwh
10 hk

360 Ah
4 hk

360 Ah
4 hk



SHERPA MINIKOMPAKTLASTARE 
– BRÄNSLEDRIVNA



Möt våra senast introducerade maskiner bland Z-modellerna: SHERPA Z30, Z40 och Z50. Drivs av 

kraftfulla bensin- och dieselmotorer från Kubota och Honda. Precis som våra eldrivna Z-modeller 

är dessa ergonomiskt utformade vilket underlättar under långa arbetspass.  

SHERPA Z-modellerna är synonyma med kraftfull komfort och framtiden för att arbeta smart.

MÅNGSIDIG OCH KRAFTFULL

SHERPA Z30
SHERPA Z30 är endast 76 cm bred! Du kommer enkelt in i hissen, 

genom trånga passager och dörrhål. Även utomhus är den perfekt i 

smala gränder och trädgårdar. Det här är den perfekta maskinen för 

allt i från landskapsarkitekten till rivningsentreprenören. 

SHERPA Z40
Mer kraftfull i motorn än sin lillebror Z30, men även bredare. Med 

sina 114 cm är SHERPA Z40 stark nog för dina tuffaste jobb. Välj hjul 

efter underlag och du kommer fram överallt.

SHERPA Z50
Vår mest kraftfulla SHERPA! 114 cm bred och 25 hk stark dieselmotor 

från Kubota flyttar SHERPA Z50 hela 726 kg framför sig. Det här är 

maskinen för dina riktigt tuffa jobb. 

SHERPA 100 Agri-Line
Din perfekta hjälpande hand i stallet, på gården eller på bygget! 

Endast 76 cm bred så kommer den fram överallt, till exempel för att 

göra rent i stallet eller köra ut mat till djuren. 

Små i storleken, stora i arbetet. SHERPA 100 Serien är kompakt och kraftfull. Den lilla storleken 

innebär många fördelar, exempelvis kan du transportera den i en vanlig skåpbil och du kommer 

åt att arbeta i de trängsta miljöer. Likväl som du kommer in i hissar och dörrhål. Det är vad vi 

tycker är att arbeta smart. SHERPA 100 Serien finns i bredden 76 eller 144 cm och drivs av bensin 

eller diesel. 

SHERPA 100 Small
Med lite fler finesser än sin lillebror Agri så är det här en väldigt 

kompetent arbetshäst. Samma mått i cm men lyfter tyngre och har 

ett högre oljeflöde. Lägg därtill en elstart i stället för en manuell 

start. En riktigt kompakt maskin.

SHERPA 100 Bensin
SHERPA 100 Bensin är redo för alla utmaningar. En stark motor från 

Honda på 21 hk hjälper dig med vägarbetet, flytta en stenläggning, 

lyfta 376 kg eller att rycka bort en stubbe. Oavsett vad du vill göra så 

står SHERPA 100 Bensin redo. 

SHERPA 100 Diesel
SHERPA 100 Diesel är din kompakta hjälpreda för alla slags jobb. 

Kubotamotor på 20 hk och hydraulik i samspel gör det här till 

100-seriens starkaste arbetshäst. 

KOMPAKTA KRAFTPAKET

HONDA GX390
12 hk

HONDA GX690
22 hk

KUBOTA D902
25 hk

HONDA GX390
12 hk

HONDA GX390
12 hk

HONDA GX630
21 hk

KUBOTA D722
20 hk



SHERPA 
REDSKAP



REDSKAP

SKOPARIVNINGSSKOPA

PALLYFT

MATTBORTTAGARE TIMMERGREPOGRÄSBORSTE

GÖDSELGAFFEL MED GREP

SOPBORSTE

KLIPPAGGREGAT

SNÖPLOG

STUBBFRÄS

RIVNINGSHAMMARE

STENLYFT

Varje uppgift är unik. Därför har vi utvecklat ett brett sortiment av redskap, 
framtagna för speciella uppgifter. Vill du spara tid och pengar, och samtidigt 
förebygga frustration och kroppsskador? Utrusta då din maskin med redskap 
anpassade för dina behov. Allt från skopor och rivningshammare till pallyftar och 
sopborstar – med över 100 redskap kommer du alltid hitta ett redskap som passar. 
Gå in på multibolaget.se för mer info. 
Don’t work hard, work smart! 



018-51 51 04 
info@multibolaget.se
multibolaget.se

Grafikgatan 32 
754 54 Uppsala 

Sverige 

Följ oss på


