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NFO Drives AB (publ) 

NFO Drives får en ny distributör i Schweiz. 
 

NFO Drives skriver distributionsavtal med Elektron AG. 

Efter att den första ordern levererats till Elektron AG och dess kund har nu NFO Drives AB 
skrivit ett distributionsavtal med det schweiziska bolaget. NFO Drives fortsätter därmed sin 
utländska expansion. Redan idag svarar utländska kunder för 80% av NFO Drives 
omsättning och andelen förväntas öka i takt med att antalet utländska distributörer blir fler. 
  
Problemen med lagerströmmar i traditionella elmotorer och dess negativa effekter på 
driftssäkerhet, livscykeln och på personsäkerheten börjar bli allt mer uppmärksammade i 
Sverige och internationellt. Detta gäller även bland myndigheter i länder som Schweiz, där 
just personsäkerhetsargumentet blir allt viktigare. Ett antal länder står för närvarande i 
begrepp att införa nya myndighetskrav på området.  
 
NFO Drives kan med sin unika patenterade frekvensomriktare för motorstyrning av elmotorer 
eliminera uppkomna lagerströmmar. Vi kan därmed inte bara erbjuda en ur personalens 
synpunkt ”säker” produkt men även sådana som erbjuder en kostnadseffektiv och avbrottsfri 
drift av elmotorer. Behovet av störningsfri drift, som också löses via NFO Drives 
frekvensomriktare blir också allt viktigare i en mängd olika applikationsområden 
 
Elektron AG har en omsättning på ca 100MSFR och har 70 anställda. I divisionen för 
frekvensomriktare kommer våra produkter att säljas vid sidan om konkurrerande PWM 
omriktare. Elektron ser stora kundgrupper inom personsäkerhet samt sådana som är i behov 
av störningsfri drift och där kunden har krav på lång livscykel på motorns lagerbanor.  
Elektron kommer att börja bearbeta marknaden under vintern för att tillsammans skapa 
förutsättningar för en bredare kundgrupp och högre omsättning för NFO Drives.  
 
 
Mer information lämnas av  
 
Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB 
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se 
 

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB 
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se  
 
 
 
 

NFO Drives AB (publ) 

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för 

störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och 

pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge 

energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande 
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teknisk utrustning. 

 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt 

industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se 

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com 
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