
NORD
ITEKS

• SERVICE OCH RESERVDELAR I RÄTT TID

• TIMRÄKNARE OCH TIDRAPPORTER

• FJÄRRSTARTA VÄRMAREN

• FÖREBYGGER STÖLD

• APP INGÅR



MAXIMERA ANVÄNDNINGEN 
AV MASKINPARKEN OCH 
KONTROLLERA ERA KOSTNADER

Med Norditek Telematik får ni kontroll över drifttimmar-
na på era maskiner. Ni skapar själva rapporter som man 
väljer ur menyn. Som exempel på en rapport kan man 
se när maskinen startades för dagen, hur många timmar 
den har varit i drift och när den stoppades för dagen.

Väljer ni att låta Norditek sköta servicen på maskinen 
så kan de oplanerade stoppen reduceras. Genom att 
minska stilleståndstid bidrar Norditek Telematik till att 
minska bränslekostnader samt att spara tid och arbete. 

Man kan även se var den befinner sig geografiskt. Här 
kan man också lägga in ett begränsningsområde för ma-
skinen. Rör sig maskinen utanför området skickas då ett 
meddelande till berörda.

Du begränsas varken av tid, plats eller enhet för att få 
åtkomst till systemet. Du kan när som helst och var som 
helst nå systemet med vilken enhet som helst – från sta-
tionär till bärbar dator, smartphone och surfplatta.

Ni får en egen inloggning där ni kan plocka ut 
de rapporter som är intressanta för er. 

Kostnad Nivå 1:  395 kr/mån

NIVÅ 1



Förutom Nivå 1 så kommer ni att bli kontaktad av Norditek när service närmar 
sig. Norditek packar och skickar originaldelar från sitt lager som anländer i god 
tid till er före  servicetillfället.

Kostnad Nivå 2:  395 kr/mån
Kostnad tillkommer för anpassat servicepaket med originaldelar.

Förutom Nivå 2 så planerar Norditeks 
servicetekniker när och var arbetet 
ska utföras tillsammans med kunden. 
Norditek utför då servicen med utbil-
dad personal som samtidigt gör en  
okulär besiktning av maskinen.

Kostnad Nivå 3:
395 kr/mån
Kostnad tillkommer för anpassat servicepaket 
med originaldelar samt arbetskostnad för ser-
vicetekniker.
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NIVÅ 2

NIVÅ 3



info@norditek.se
www.norditek.se

Norditek AB 
Stora Åvägen 21 

436 34 Askim
031-780 24 60

Norditek AB
Förrådsvägen 15

918 31 Sävar 
090-71 22 00

OM NORDITEK

Norditek AB har exklusivt återförsäljarskap för ett flertal tillverkare av 
kross-, och sorteringsutrustning. Vi säljer, finansierar eller hyr ut utrust-
ning. Norditek har över 300 st sålda maskiner i Sverige, varav c:a 50 % är 
placerade inom grus och berg och 50 % inom återvinningsektorn. Vi har 
alltid gott om reservdelar, maskiner och idéer, så tveka inte att kontakta 
oss om ni behöver hjälp. 
 

VÅRA TRE SEGMENT

Inom dessa tre områden har vi kompletta maskinlösningar, dvs. kross, för-
kross, sikt, eftersikt, vindsikt och metallseparering.


