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Metso Outotec tuo markkinoille uuden 

Nordtrack-mobiiliseulan ja -murskaimen 

rakennusalan asiakkaille 
Metso Outotec Oyj:n lehdistötiedote 17. maaliskuuta 2021 kello 

10.30 

Metso Outotec laajentaa NordtrackTM-mobiiliseula- ja murskainvalikoimaa kahdella 

uudella tuotteella. Nordtrack S2.5 -mobiiliseula on pienikokoinen, monipuolinen 

välppäseula, jota voidaan käyttää pienillä työmailla monissa eri käyttökohteissa. 

Mobiiliseula on kompakti ja kevyt. Siinä on erittäin tehokas kaksitasoinen seula ja 

runsaasti erilaisia seulaverkkovaihtoehtoja. Siksi seula on ihanteellinen ratkaisu 

rakennusurakoitsijoille, joiden on useasti vaihdettava työmaalta toiselle. Se sopii 

mainiosti myös vuokrakoneeksi. 

Toinen uutuus on liikuteltava Nordtrack I908 -iskupalkkimurskain. Sen rakenne soveltuu 

ihanteellisesti pienempiin murskaustyömaihin, ja murskaimeen voidaan syöttää erilaisia 

materiaaleja asfaltista ja betonista perinteiseen kiviainekseen. Jo aiemmin markkinoille 

tuodussa Nordtrack I908S -mallissa on sama perusmalli ja runkoon integroitu 

seulayksikkö. Se on eniten myytyjä Nordtrack-yksiköitä erityisesti Euroopassa.   

”Olen hyvin iloinen siitä, että asiakkaamme ovat ottaneet Nordtrack-valikoi 

man erittäin hyvin vastaan”, sanoo Vesa Tuloisela, joka vastaa Nordtrack-

tuotevalikoimasta Metso Outotecissä. ”Nordtrack on osoittautunut joustavaksi 

ratkaisuksi, joka mukautuu erilaisiin vaatimuksiin. Nordtrack-koneita on myyty oikein 

hyvin pandemiasta huolimatta. Olemme itse asiassa ylittäneet myyntitavoitteet joillakin 

alueilla. Otamme kuitenkin asiakkaiden palautteen aina huolellisesti huomioon. Nämä 

kaksi uutta tuotetta on kehitetty juuri palautteen pohjalta.” Vesa lisää: ”Haluamme 

kasvattaa kierrätykseen erikoistunutta asiakaskuntaamme ja tarjota houkuttelevia 

tuotteita leasing-toimijoille ja rakennusurakoitsijoille ympäri maailmaa.” 

Tuotteita esitellään Nordtrack Liveroomissa, joka on Metso Outotecin uusi digitaalinen 

tapahtuma-alusta. Liveroomissa on 3D-esittelyjä Nordtrack-valikoimasta sekä runsaasti 

tietoa jälkimarkkinatarjoomasta. Tule mukaan Nordtrack Liveroomin suoraan 

esittelytilaisuuteen keskiviikkona 17. maaliskuuta 16.00 osoitteessa live.mogroup.com. 
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Metso Outotec ja jakelijat myyvät jo nyt molempia uutuuksia ympäri maailmaa. Lue lisää 

Nordtrack-valikoimasta osoitteesta www.mogroup.com/nordtrack 

Lisätietoja:  
 
Vesa Tuloisela, Director, Nordtrack Offering, Metso Outotec, puh. 050 385 1871, sähköposti: 

vesa.tuloisela(at)mogroup.com 

 
Helena Marjaranta, viestintä- ja brändijohtaja, Metso Outotec, puh. 020 484 3212, 
helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 

 
Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten 
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja 
metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja 
vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä 
tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.  

Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science 
Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 
sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi. 

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja 
sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq 
Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 
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