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Maskinklippet är en servande fackhandel på 
nätet som erbjuder ett stort sortiment av skog- 
och trädgårdsprodukter. Vi är väl förtrogna 
med de produkter vi säljer, vilket ger dig som 
kund trygghet. Gör som många andra företag, 
kommu ner, kyrkor med mera – effektivisera 
inköpen med Maskinklippet som leverantör.  
Vi �nns tillgängliga dygnet runt alla veckans 
dagar – när ni har tid!

Företaget startades 2001 som en servande 
fackhandel med butik och verkstad. 
2013 lyftes verksamheten ut på nätet under  
varumärket Maskinklippet och skapade sam-
tidigt tillgänglighet dygnet runt.

Det viktigaste för oss är våra nöjda kunder. 
Med över 5000 positiva omdömen på Trustpilot 
känner vi stolthet i vårt dagliga arbete och våra 
kunder kan känna trygghet i valet av Maskin-
klippet som leverantör.

VILKA VI ÄR VÅR HISTORIA

KUNDNÖJDHET

…gå in på maskinklippet.se och kolla runt. Här �nns 
massor av information och tips – plus att du hittar allt 

för skog och trädgård här!

PSSST...

”Enkelt, bra service och problemfritt - Ett stort utbud och tydlig hemsida,  
i kombination med att jag i realtid satt och chattade med en person från  

kundservice som på ett fantastiskt sätt guidade mig till rätt produkt var super.  
En av få gånger jag upplevde det enkelt och skönt att handla via nätet.”

– Anders, Riksbyggen

Kommuner
Fastighetsbolag
Kyrkogårdsförvaltningar
Skogsförvaltare
Entreprenörer
Golfbanor
Campingplatser

VÅRA KUNDER



Maskinklippets huvudinriktning är produkter och tillbehör för skogsbruk, 
park och trädgårdsskötsel. Inom samtliga områden har vi ett brett sorti-
ment av kvalitetsprodukter från kända leverantörer. Vi arbetar idag med 

tusentals kunder, kommuner, fastighetsbolag, kyrkor, entreprenörer,  
golfbanor med �era, som effektiviserat – både sett till kostnader och  
support – sina inköp genom att välja Maskinklippet som leverantör.

KATEGORIER

Med varumärken som Husqvarna, Klippo, Stihl, Blåkläder, ProJob, Silky, 
Hestra Job, Arbesko med �era har vi satt ribban högt när det gäller att 

leverera kvalitet i alla led.

Vi erbjuder de bästa produkterna på marknaden för arbete i skog.  
Vårt breda sortiment med tillbehör, verktyg och skyddsutrustning gör  

oss till en komplett leverantör.

VÅRA VARUMÄRKEN

ARBETE MED GRÖNYTESKÖTSEL
Hos oss hittar du gräsklippare, trimmers, lövblåsar, 
häcksaxar, kompostkvarnar, bevattning med mera.

ALKYLATBENSIN
Vi levererar halv- eller helpall och fat med både  
2 och 4-takts miljöbensin till din dörr.

PARK & TRÄDGÅRD
Du hittar allt för park- och trädgårdsskötsel  
på maskinklippet.se!

I Maskinklippets magasin samlar vi produktguider, 
skötselråd och andra matnyttiga tips som är till hjälp 

och inspiration i det dagliga arbetet.

MAGASINET
Maskiner från Husqvarna och Stihl startas upp och 

funktions kontrolleras innan de skickas till dig som kund. 

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

..



Vi är idag 18 anställda som arbetar för att 
överträffa våra kunders förväntningar. Be-
mannade med kunnig kundsupport via chatt, 
mail och telefon för att vägleda rätt i det stora 
utbud av maskiner och utrustning som  
marknaden – och vi – erbjuder. 
Vi har utbildad personal för tekniska likväl  
som �nansieringsfrågor. Vår logistikavdelning 
ser till att vi håller snabba leveranser, vilket  
är väldigt viktigt för oss och våra kunder.

Som en helhetsleverantör erbjuder vi över  
500 000 artiklar från vårt reservdelssortiment.

SUPPORT & SERVICE

RESERVDELAR



Välkommen som kund på Maskinklippet  
- en riktig maskinaffär på nätet


