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TAMTRON VOKSER I DE NORDISKE LANDE MED OPKØBET AF DEN DANSKE VIRKSOMHED JYDSK 
VÆGTFABRIK A/S  

Tamtron udvider sine nordiske aktiviteter med opkøbet af Jydsk Vægtfabrik A/S, en dansk virksomhed, som 
er specialiseret i salg, installation, kalibrering og vedligeholdelse af vejeløsninger. Opkøbet er en del af 
Tamtrons vækststrategi og vil styrke Tamtrons position i Norden.  

 

Tamtron er nu 100% nordisk aktør inden for vejeindustrien 

- Opkøbet understøtter vores vækststrategi og styrker vores position, især i de nordiske lande. Med opkøbet 
vil vi bedre kunne supportere vores danske kunder som også har aktiviteter i de øvrige nordiske lande ved at 
være deres lokale partner inden for vægte- og vejeudstyr. Jydsk Vægtfabrik har en lang tradition på dette 
område, og i løbet af de seneste år har de udviklet deres forretning til også at omfatte en e-handelstjeneste 
for standardvægte. De er en værdifuld tilføjelse til Tamtron-koncernen, der er i konstant udvikling", siger 
Mikko Keskinen, administrerende direktør for Tamtron. 

- Vi har arbejdet sammen med Jydsk Vægtfabrik i flere år, så dette opkøb er en naturlig forlængelse af disse 
år. Jydsk Vægtfabrik er en fantastisk tilføjelse til Tamtron, og jeg byder Jydsk Vægtfabriks medarbejdere 
hjerteligt velkommen til Tamtron-koncernen, fortsætter Keskinen. 

- Jeg er den 4. generation i min familie inden for vægt branchen, idet min oldefar grundlagde J.P. 
Abrahamsen & Sønner tilbage i 1872. Gennem årene har vi formået at etablere os som en pålidelig partner 
for vores kunder, og mange af dem har været hos os i rigtig mange år. Med dette opkøb bliver Tamtrons nye 
innovative veje cloud-tjenester, One Cloud og One Scalex nu mere tilgængelige i Danmark, og kombineret 
med vores service- og leveringsløsninger bliver de meget nemme at implementere. Vi kan derfor betjene 
vores kunder endnu bedre. Denne overtagelse åbner nye muligheder for at ekspandere og udvide vores 
forretning," siger Peter Abrahamsen, administrerende direktør i Jydsk Vægtfabrik om salget. 

Jydsk Vægtfabrik er den anden nordiske vægt virksomhed, som Tamtron har opkøbt inden for et år. Med 
sidste års opkøb af Scaleit AS i Norge og dette opkøb fortsætter Tamtron sin konstante internationale vækst 
og styrker sin position, især i de nordiske lande.   

  

Tamtron - en af verdens førende specialister inden for vejning 

Tamtron, der har 50-års jubilæum i år, er vokset gennem årene og er blevet en vigtig aktør på markedet for 
vejning, der leverer avancerede industrielle vejeløsninger. Efter overtagelsen har Tamtron aktiviteter i 7 
lande ud over Finland og et globalt netværk af distributører. Tamtron beskæftiger ca. 170 medarbejdere i 
Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet og Polen. Tamtrons produktsortiment 
omfatter integrerede vejeløsninger til havne, skovbrug, minedrift, byggeri, affald, genbrug, transport, logistik 
samt procesindustrier. I de seneste år har Tamtron fokuseret på at forbedre brugervenligheden af vægte og 
håndtering af vejedata gennem moderne mobile vejeløsninger og cloud-tjenester. Overtagelsen vil øge 
virksomhedens andel af den internationale forretning yderligere. 
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Tamtron Group 

Den finske Tamtron Group, der blev etableret i 1972, er en international producent af vægte og systemer til 
styring af vejeinformation. Virksomheden har hovedkontor i Finland og har datterselskaber i Sverige, Norge, 
Polen, Tyskland, Tjekkiet og Slovakiet. Desuden er Tamtron repræsenteret på verdensplan af certificerede 
distributører i over 50 lande. Tamtron Group har 170 ansatte og en årlig omsætning i 2021 på 34 mio. euro.  

Tamtron producerer intelligente vejeløsninger til kunder globalt. Tamtron produktsortiment omfatter 
standardvægte samt omfattende, integrerede vejeløsninger til havne, skovbrug, minedrift, byggeri, vand, 
genbrug, transport, logistik samt procesindustri. I de seneste år har Tamtron fokuseret på at forbedre 
brugervenligheden af vægte og tilgængeligheden af vejedata. At supportere kundernes forretning og 
arbejde som en aktiv partner, har været højeste prioritet for Tamtron siden begyndelsen. Tamtron kan med 
deres vejeudstyr med tilslutningsmuligheder og datastyring hjælpe med at opfylde brugernes krav om 
gennemsigtighed, sporbarhed og en stadig voksende rapporteringsforpligtelse. 

Tamtron´s vægte, informationsstyringssystemer og tjenester er designet til at understøtte kundernes 
forretningsproces i dag såvel som i fremtiden. 

 

Jydsk Vægtfabrik A/S  

Danske Jydsk Vægtfabrik A/S, der blev etableret i 1981, har leveret vejeløsninger til den danske industri i 
mere end 40 år.   

Som leverandør på det danske marked tilbyder Jydsk Vægtfabrik komplette vejeløsninger til energi, 
transport, logistik, affald, genbrug, skov, landbrug, jordflytning, byggeri, havne, fødevarer, kemi samt 
procesindustri. Virksomhedens tilbud omfatter ikke kun et stort udvalg af vægte, men også tjenester såsom 
installation, kalibrering, vedligeholdelse og teknisk support.  

Jydsk Vægtfabrik A/S fokuserer ikke kun på selve vejeudstyret og -processen, men også på de tilknyttede 
systemer, såsom adgangskontrol, fotodokumentation og den software, der styrer og opsamler det hele.  

Hovedmålet for Jydsk Vægtfabrik A/S er at tilbyde skalerbare løsninger af høj kvalitet, der understøtter 
kundernes forretning bedst muligt og som samtidig kan vokse, når virksomhedens krav stiger. 

 


