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NovAtroN MAChiNe CoNtrol SySteMS

Entreprenad

Mätinstrument och grävsystem
till entreprenadmaskiner
Novatron Machine Control
Systems AB utvecklar och
tillverkar, marknadsför och
säljer egenutvecklade mätinstrument och grävsystem
till entreprenadmaskiner.
Det är ett finskägt företag som grundades 1991 i Tammerfors.
Man fokuserar på system till grävmaskiner, från minigrävare på ett ton
till värstingmaskiner på 100 ton. I övrigt finns system för alla typer av maskiner, som bandschaktare, asfaltsläggare, hjullastare, väghyvlar, packmaskiner och borrmaskiner m m. Systemen
fungerar för alla fabrikat och företaget
tillhör de större aktörerna och bl a på
grävmaskinsidan är man näst störst i
Sverige. Novatron säljer över hela världen och är en av de tio största aktörerna world wide.

Anpassade för Norden
Man har ett brett standardsortiment
med många kundanpassade lösningar,
framförallt på mjukvaran. En stor styrka är att systemen utvecklas och tillverkas i Norden anpassade för klimatet
med tuffa förhållanden som snö, is och
kyla. Företaget är ensamt om att utföra
all service, underhåll och uppgraderingar av mjukvaran via nätet.
Med fjärrstyrning från kontoret
direkt till entreprenadmaskinen får
kund en blixtsnabb service. All kalibrering sker också via fjärrstyrning. Man
lägger mycket krut på utbildning och

support. Även där sker det mesta via
nätet.
– Vi är grymt duktiga och snabba på
supporten. Kunden slipper långa ståtider, säger Michael Örnfjärd, vd i företaget som i år räknar med att omsätta
23 miljoner med tio fast anställda.

och rationellare arbete som i sin tur ger
kostnadseffektivare lösningar rakt igenom. Nyckelorden är kvalitetsprodukter, supporten och snabbheten. Och
detta till riktigt konkurrenskraftiga
priser, avslutar Michael Örnfjärd.

Kompletta lösningar
Företaget står för kompletta lösningar från affär till eftermarknad.
Man har snabb tillgång till reservdelar
och tillbehör som ger korta leveranstider.
– Och vi är ensamma i branschen
om att ha två års garanti på hårdvaran
och kunnig personal med tekniker som
kommer från branschen, säger Andreas Quarford, försäljningsansvarig i företaget.
mf: – Vad är den stora styrkan i produkten respektive i företaget?
– Systemet ger ett snabbare, säkrare

Punktrelining av avlopps- och dagvattenrör med "No Dig Metoden" Quick-Lock

• Hållbart
• Snabbt

therMoveNt

Bergvärme

Kundanpassade
lösningar
för värmepumpar
med hög kvalitet
thermovent, som säljer värmepumpar med fokus på
bergvärme, är helt märkesoberoende vilket innebär att
man kan välja den bästa
lösningen för respektive
objekt.
Framförallt jobbar man med CTC som
värnar om trygghet och kvalitet. CTC
har ett brett sortiment, även till större
fastigheter
– Vi väljer enbart produkter som
håller hög kvalitet och med bra garantier. Jag vill inte sälja service. Vi vill
sälja bra grejer som håller, säger Jerry
Kajnäs som äger företaget han grundade 1992.
– En nyhet är att vi erbjuder högeffektiva frånluftsvärmepumpar 3-4 ggr
kraftigare än tidigare modeller och vi
behöver inte borra. En annan nyhet är
att vi också hittat en lösning på att
effektivisera gamla anläggningar.

totalentreprenad
Företaget tar totalentreprenaden,
allt från projektering till installation
och driftsättning och slutkontroll. Och
alltid kundanpassade lösningar.
– Viktigt att skräddarsy anläggningen efter kundens behov och önskemål.

Man har handplockat ett starkt och
kunnigt gäng hantverkare som behövs
för respektive projekt i olika delar av
Stockholms län som man snabbt kan
formera upp. Man ser det som en klar
fördel at ha en lokal organisation för
varje del av länet.
– Vi löser kundens energiproblem
och ser till att han får en energieffektiv
anläggning. Problem är till för att lösas
och det är min bit att lösa uppgiften.
Ingenting är omöjligt. Fördelarna med
CTC som jag ser det är leveranstryggheten. De har ett bra supportsystem
och man tar ansvar och har kvalitetsprodukter med bra garantier.
Thermovent erbjuder även andra
värmepumpslösningar som t ex luftvatten värmepumpar och man håller
hög kvalitet på alla nivåer. Med lång
erfarenhet, gediget kunnande, hög servicenivå och leveranssäkerhet levererar
man kostnadseffektiva lösningar som
uppfyller kundens krav och specifikationer.
– Vårt mål är att alltid överträffa
kundens förväntningar och vi försöker
ständigt utveckla verksamheten för att
bli ännu bättre. Om man väljer oss som
leverantör får man alltid värmepumpen färdiginstallerad och intrimmad
av skickliga fackmän som kan sin sak,
avslutar Jerry Kajnäs.

www.ctc.se

Första värmepumpen
med upp till 14 års
trygghet och Energyflex.

• Effektivt

• Miljövänligt
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Sveriges mest sålda värmepump
luft/vatten? Eller marknadens
effektivaste bergvärmepump med
pekskärm? Båda med upp till 14
års trygghetsförsäkring. Bara hos
CTC. Precis som med Energyflex.

Välj en ctc Partner, kontakta
Thermovent:
Stockholm norr 0705149203
Stockholm syd 0722049220
thermovent.se

