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Husqvarna Group neemt Heger over  

De Construction-divisie van de Husqvarna Group, wereldleider in machines en 
diamantgereedschappen voor de bouw- en steensector, heeft vandaag aangekondigd dat 
het akkoord is gegaan met de overname van Heger.  

 
Heger is een bedrijf in particulier bezit en is gespecialiseerd in professionele 
diamantgereedschappen voor boor- en zaagmachines, voor wand-, vloer- en wegzagen, alsook 
kernboren.  

"De overname van Heger zal onze kernactiviteiten op het gebied van betonzagen en boren in 
Centraal-Europa versterken en aanvullen", aldus Henric Andersson, President & CEO van 
Husqvarna Group. 

Het bedrijf is opgericht in 1908 en heeft een lange traditie van het ondersteunen van klanten in 
hun vakgebied. Het hoofdkantoor en de productielocatie van Heger bevindt zich in het Duitse 
Heitersheim en het bedrijf heeft verkoopkantoren in Duitsland en Nederland. Heger stelt ongeveer 
45 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van ca. 9 miljoen euro. 

"Hegers zeer gewaardeerde flexibele productie, korte levertijden en krachtige en hoogwaardige 
producten zal significante waarde toevoegen aan ons aanbod diamantgereedschappen voor 
klanten op de Midden-Europese markt en past goed in onze groeistrategie. Onze gecombineerde 
kracht zorgt voor een uitstekende basis voor toekomstige groei op de markt van 
diamantgereedschappen voor professionele aannemers in de bouwsector", zegt Karin Falk, 
President, Construction Division.  

De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond en is onderhevig 
aan de gebruikelijke voorwaarden. 
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Husqvarna Group 
Husqvarna Group is een wereldwijd toonaangevende producent van machinegereedschap voor buiten en van innovatieve 
oplossingen voor bos, park en tuin. Tot de producten behoren kettingzagen, trimmers, robotmaaiers en zitmaaiers. De 
Husqvarna Group is in Europa ook marktleider op het gebied van tuinbewateringsproducten en wereldleider in machines 
en diamantgereedschappen voor de bouw- en steensector. De producten en oplossingen van de Husqvarna Group worden 
verkocht onder de merknamen Husqvarna, Gardena, McCulloch, Flymo, Zenoah en Diamant Boart en via dealers en 
distributeurs geleverd aan consumenten en professionals in meer dan 100 landen. De netto-omzet in 2021 bedroeg SEK 
47 miljard en de Husqvarna Group heeft zo'n 14.000 werknemers in 40 landen. 


