
   

Pressrelease  
 
 
“Fixturlaser NXA Pro” från Elos dotterbolag Elos Fixturlaser, är 
nominerat till ”Product of the year 2013” 
 
Axeluppriktningssystemet Fixturlaser NXA Pro har nominerats till ”Product of the year 
2013” i en prestigefylld tävling som arrangeras av bransch-tidningen Plant 
Engineering i USA. I tävlingen uppmärksammas de bästa nya industriprodukterna på 
den amerikanska marknaden. Elos Fixturlaser och dess amerikanske distributör, 
VibrAlign, har tidigare uppmärksammats med både nomineringar och vinnande 
produkter vid flera tillfällen. 
 
 
Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser kommenterar: – ”Vi är stolta över att återigen vara en av 
de nominerade i den här verkligt prestigefyllda tävlingen. Tillsammans med VibrAlign 
utvecklar vi nya produkter som uppfyller kundernas behov inom axeluppriktning. Det är 
väldigt roligt att vårt arbete blir uppmärksammat. Fixturlaser NXA Pro har utvecklats under 
flera år och är resultatet av vår innovativa design för användarvänliga produkter.” 
 
Nya Fixturlaser NXA Pro är ett laserbaserat axeluppriktningsverktyg som innefattar den allra 
senaste teknologin för digital signalbehandling. Därutöver finns ett antal andra innovativa 
funktioner som ger snabbare och enklare hantering. Ett exempel är MEMS-gyroskopet 
(mikroelektromekaniska system) som driver OmniView-funktionen. OmniView uppdaterar 
instrumentets bildvy i realtid, så att den maskin som ska riktas alltid visas från operatörens 
betraktningsvinkel. Systemet håller alltså reda på användarens position i förhållande till 
maskinen, vilket inget annat laseruppriktningssystem klarar. 
 
Den amerikanska branschtidningen Plant Engineering Magazine arrangerar varje år 
tävlingen ”Product of the Year” för att uppmärksamma de bästa industriprodukter på den 
amerikanska marknaden under året som gått. Under mer än ett kvarts sekel har Plant 
Engineerings läsare röstat fram nya produkter som hjälper dem att utföra sina 
arbetsuppgifter snabbare, enklare och säkrare. 
 
Lidköping, 2013-11-11 
 
Elos AB (publ) 
 
För ytterligare upplysningar kontakta:  
Göran Brorsson VD och koncernchef, 0510 48 43 65, 0705 11 78 60 goran.brorsson@elos.se 
eller Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser, 031 706 28 00, hans.svensson@fixturlaser.se    
 

 
Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka 

har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och 
Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se  

 
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2013 kl 15.00 (CET). 

mailto:goran.brorsson@elos.se
mailto:hans.svensson@fixturlaser.se
http://www.elos.se/

