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Armatec ställer ut både summan och
delarna på ProcessTeknik
Under ProcessTeknik kommer det att finnas flera hundra utställare på plats och desto
fler besökare. Armatec ställer ut – vi finns i monter C03:12, där vi visar applikationer och
tänkbara lösningar anpassade efter kundspecifika behov.
Vi kommer att visa delar ur våra koncept inom Ventiler & Automation, Pumpteknik samt
Industriella system. På mässan kommer vi dessutom att ha ställt ut just ett industriellt system,
detta för att tydligt visa hur kompontenterna samverkar med varandra men framförallt för att visa
bredden i vårt erbjudande.
-

När vi talar om bredd syftar vi inte bara på mängden produkter, vi talar om förmågan att
hitta den lösning som passar dig bäst, vare sig det gäller en enskild komponent eller att
sätta samman flera för att utveckla en unik, kundspecifik lösning. Det är där vi utmärker
oss på marknaden, säger Berndt Öjerborn, Produkt- och Marknadschef på Armatec.

En av komponenterna vi ställer ut är en säkerhetsventil från LESER på 106 kilo. Utöver sin
storlek utmärker den sig som en av marknadens tätaste ventiler då LESER sedan oktober 2015
applicerat nanotightness-teknologin som standard i samtliga säkerhetsventiler.
Dessutom presenterar vi en helt ny vakuumpump från Flowserve som i likhet med andra
Flowservepumpar kännetecknas av sina låga driftkostnader samtidigt som de håller hög kvalitet
och kräver minimalt med underhåll
Besök Armatec i monter C03:12 och prata energieffektiva och smarta lösningar där driftsäkerhet
och prestandaoptimering står i fokus.
För mer information, vänligen kontakta:
Berndt Öjerborn
Marknads- och Produktchef
031-89 01 44 / berndt.ojerborn@armatec.se
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.
Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen
ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab, Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping

Systems, REC
Indovent, CM
Hammar,
Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter ca 1,8
miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum.

