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PENTRONIC

DETTA ÄR NÅGRA EXEMPEL på användningsområden 
bland många, vilket gör att det krävs många olika typer av 
 termometrar. Det finns också ett nästan oändligt antal 
 varianter och olika krav på termometrar. 

Ständig produktutveckling 
För oss på Pentronic kommer alltid mättekniken i första hand. 
Vi vet hur viktigt det är att mäta så rätt som möjligt och på 
bästa möjliga plats i en process. Det innebär att många av våra 
givare är specialanpassade för specifika användningsområden.

– En del av våra givare bygger vi i större och återkommande 
serier. Även dessa är på något sätt unika för oss på Pentronic, 
framhåller produktutvecklingschef Erik Gullqvist och 
f ortsätter:

– Vi har varit verksamma i många år och har cirka 30 000 
olika artiklar i vårt sortiment. Kanske tänker en del att vi nu 
borde ha alla varianter, men verkligheten är den, att när våra 
kunders behov förändras måste vi fortsätta utveckla våra 

Temperatur är en fysikalisk storhet för många användnings-
områden. Temperatur används för att säkra processer inom livs-
medelsindustri, för att värmebehandlat stål ska få rätt egen-
skaper och för att motorer ska vara så effektiva som möjligt. 

Konstruktion och beredning, Edin Beganovic.
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 metoder. Energieffektivitet är ett exempel 
på ett område som är viktigare än någonsin. 

– När en kund utrustar en nyutvecklad 
maskin med temperaturgivare är man 
 medveten om hur viktigt det är att vara 
noga med var och hur temperaturen 
 kontrolleras. De senaste åren har vi 
 utvecklat  integration av signalbehandling i 
våra givare, vilket också ökar kraven på hur 
de tillverkas, fortsätter Erik.

Hög kvalitetsnivå
Stor variation och flexibilitet utmärker 
Pentronic som arbetsplats. Eftersom ingen 

produkt är den andra lik är arbetet mycket 
varierat. Verksamheten präglas av att alla 
jobbar med eget ansvar för den produkt 
som de tillverkar. 

– I regel arbetar en medarbetare med 
samma sensor genom hela flödet tills den 
färdiga produkten lämnas för slutkontroll. 
Vi ser att kvaliteten håller en hög nivå när 
våra medarbetare får ta eget ansvar för hela 
processen, säger Oscar Riis, HR generalist 
på Pentronic.

– Detta är också en utmaning för oss 
när vi söker nya medarbetare, men i 
 gengäld får vi mycket kvalificerade och 

engagerade kollegor, fortsätter Oscar.
Eget ansvar och kompetens präglar hela 

företaget. 
– För att vi på bästa sätt ska kunna 

serva kunder inom olika branscher, krävs 
att vi förstår många olika processer, fram-
håller marknadschef Björn Tunek.

– Kemi, termodynamik, maskinteknik 
och materiallära är bekanta områden för 
oss. Genom utveckling av integrerad signal-
omvandling har Pentronics produktutveck-
lingsavdelning också vuxit med betydande 
kompetens inom hårdvaru- och mjukvaru-
utveckling, avslutar Björn.  z

Är du vår nästa 
medarbetare? 
Pentronic är ständigt på jakt efter nya 
medarbetare inom ett brett kompetens-
område. Som en del av Indutrade finns 
många spännande utvecklingsmöjlig-
heter för våra medarbetare och ett brett 
nätverk av  kollegor runt om i världen. 
Hör gärna av dig till oss för mer 
 information. Du kan också skicka en 
 spontanansökan via  
www.pentronic.se

Operatör Jimi Huhtala.
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Pentronic ingår i 
industrikoncernen 
Indutrade 
Indutrade är en internationell teknik- 
och industrikoncern som utvecklar och 
förvärvar bolag, vilka kännetecknas av 
högt teknikkunnande och förmågan att 
kunna bygga långvariga, nära relatio-
ner med kunder och leverantörer.
Sedan starten 1978 har Indutrades 
affärsfilosofi varit att driva en  
 decentraliserad organisation där det 
operativa ansvaret vilar på varje enskilt 
dotterbolag. Detta är och har varit en av 
nycklarna till bolagets framgång.

Indutrades starka företagskultur 
med människor i fokus genomsyrar 
allt arbete och deras vision: en 
 entreprenörsvärld där människor gör 
skillnaden.

Mer information hittar du på 
www.indutrade.se

INDUTRADE

Gruppkoordinator, Daniel Westerlund.

CNC-operatör, Lise-Lotte Karlsson.


