AQS själ och hjärta lever vidare på Mitsubishi Electric
Två år har gått sedan Mitsubishi Electric B.V. förvärvade aktierna i AQS Produkter.
Från 1 april 2022 är nu sammangåendet helt genomfört vilket innebär att företagsnamnet
AQS upphör. – På pappret må namnet ha upphört, men i verkligheten är det början på
något nytt och spännande, säger Håkan Dellrud, General Manager för klimatprodukter på
Mitsubishi Electric.
– Vi är mycket glada att få in ett brett chillersortiment till oss och det är extra roligt att all personal från
AQS har velat stanna kvar. Sammanslagningen har gått enligt förväntan och vi är stolta över att nu kunna
erbjuda ett så mycket större sortiment för kommersiella fastigheter, säger Håkan Dellrud, General
Manager för klimatprodukter på Mitsubishi Electric. Han fortsätter:
– Med AQS ombord är både vår kompetens och vårt sortiment bredare än någonsin. Vi kan ta oss an
riktigt omfattande projekt så som stora köpcentrum, kontorsfastigheter, processkyla, sjukhus och
lösningar för IT‐kyla för att bara nämna några områden.
Sen januari 2022 har Mitsubishi Electrics Göteborgskontor och AQS flyttat in i nya gemensamma lokaler
på Mölndalsvägen 26 i Göteborg, granne med Liseberg. Kontoret rymmer ett väl tilltaget showroom och
en konferensdel med fina möjligheter för utbildningar och kundträffar. Hög servicenivå och en nära
kundkontakt är något som både AQS och Mitsubishi Electric alltid utmärkt sig inom.

Brett sortiment på samma ställe
På den kommersiella marknaden ser Mitsubishi Electric att behoven ökar i hög takt. Med F‐gasförord‐
ningen har intresset för vattensystem ökat lavinartat och digitaliseringen har satt fokus på IT‐kylprodukter
som AQS har en stor marknadsandel inom.
– Tanken med förvärvet av AQS Produkter är att kombinera det bästa av två världar. Mitsubishi Electric
har alltid varit starka på privatmarknaden för värmepumpar och inom den kommersiella marknaden för
luftkonditionering och luft‐vatten och vatten‐vattenvärmepumpar samt även ventilationsinterface för
kyla och värme. Till det kan vi kan vi nu lägga större väteskylaggregat inom komfort, process och IT‐kyla.
Det förenklar för kunderna att ha ett så brett sortiment under ett och samma tak. Vi ser fram mot en
fortsatt expansiv framtid, säger Håkan Dellrud.
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