
POWER UP
YOUR BUSINESS!



Våra kunder finns inom tillverkande 
industri, i första hand mellanstora och 
stora OEM-kunder. Några av Sveriges 
ledande företag inom till exempel 
energiåtervinning, rehab och konsu-
mentprodukter tillhör våra kunder, 
liksom specialister inom exempelvis 
LED-teknik, förpackningsmaskiner 
och säkerhetsprodukter.

EN ERFAREN PARTNER FRÅN 
IDÉSTADIET TILL LEVERANS
Vi är väl insatta i våra kundgruppers 
förutsättningar och har expertkom-
petens med lång erfarenhet inom alla 
våra affärsområden. Tillsammans 
med dig hittar vi rätt lösning för din 
applikation eller ger ny kraft till dina 
möjligheter, idéer och innovationer. 
   

SMARTA TEKNISKA LÖSNINGAR 
ÄR VÅR PROFESSION – OCH PASSION!
Powermec grundades 2003 och har sedan dess hunnit bli en av Nordens största 
aktörer inom strömförsörjning och elektriska motorer. I dag finns vi i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Polen. Vi har dessutom egen personal på plats i 
både Taiwan och Kina. 

OUR 
BUSINESS
Tre affärsområden:
• Strömförsörjning
• Elektriska motorer
• Elektromekanik

Vi tillför:
• Rätt kompetens
• Rätt produkt
• Rätt pris



Vårt motto är att ”Med rätt kompetens 
och erfarenhet leverera rätt produkt till 
rätt pris” och det lever vi upp till med 
råge. För våra kunder är vi dessutom 
en givande samarbetspartner.

SAMARBETEN 
MED TILLVÄXT
Mycket av vår tillväxt handlar om 
breddad kontakt med befintliga kunder. 
Det som ofta börjat med en eller ett par 
komponenter växer till att omfatta även 
närliggande produkter och tjänster hos 
våra kunder. 

UNIKT DEDIKERAD OCH 
KUNNIG PERSONAL!
Vår långa erfarenhet från branschen 
kombineras med ett passionerat intresse 
för den. Vi har en tillväxt som ingen 
annan i vår bransch och det tack vare 

vår dedikerade personal. I hela kedjan, 
från experterna på lagret till de som du 
har direktkontakt med, finns ett engage-
mang, en motivation och målinriktning 
som ger synergieffekter. 
 Vi har en företagskultur där alla 
är med och bidrar. Det gör att vi har 
kul tillsammans – och att du får ett 
ännu bättre bemötande och slut-
resultat. 

STORA FÖRDELAR MED 
LOKAL FÖRANKRING I ASIEN
Produkterna vi erbjuder kommer delvis 
från Europa, men främst från Asien. 
En marknad som med rätt kompetens, 
kommunikation och kontakter har så 
fantastiskt mycket att erbjuda. 
 År 2010 öppnade vi ett kontor i 
Taiwan och sedan 2012 har vi egen 
personal på plats i Kina. Daglig närvaro 

nära leverantörerna ger våra kunder en 
flexibilitet och kvalitetssäkerhet långt 
utöver det vanliga. Det förstärker också 
vårt redan befintliga nära samarbete och 
utvecklingsarbete med leverantörerna. 
 Vissa av våra kunder har sin pro-
duktion placerad i Asien och då kan vi 
erbjuda anpassad logistik direkt från vår 
fabrik till deras. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE  
I HELA VÄRDEKEDJAN
Omsorg om miljö och människor 
är en självklarhet för oss på Powermec. 
De leverantörer som vi väljer respekte-
rar och följer lagar och regler för huma-
nitära rättigheter och arbetsförhållan-
den, och de jobbar aktivt för att följa alla 
gällande lagar, direktiv och standarder.



KRAFTAGGREGAT 
Dinskena   
Inbyggnad  
Open frame
PCB moduler 
Medical   
LED  
Startströmsbegränsare

ADAPTER
Plug in
Desktop
Medical
Laddare
PoE

DC/DC
Kretskortsmontage
Inbyggnad
Pulsetransformatorer

DC/AC INVERTER
Modifierad / Äkta sinusvåg

STRÖMFÖRSÖRJNING
Inom det här segmentet har vi ett långsiktigt och nära samarbete med flera av
världens främsta tillverkare. Vi besitter kunskapen att hitta rätt produkt till er 
applikation samt har lång erfarenhet av både standard- och kundanpassade lösningar.



AC MOTORER
Asynkron
Synkron
Induktion
Skärmpol

STÄLLDON
Industri
Medical
Lyftpelare

DC MOTORER
PM med växel 
Vindrutetorkar 
BLDC

GASFJÄDRAR
Tryckande 
Blockerande
Dragande

STEGMOTORER
Hybrid
Linjära

MOTORSTYRNINGAR
PM
BLDC
Steg

ELEKTRISKA MOTORER
Vi har ett komplett utbud av mindre elektriska motorer, med eller utan växel som t.ex. 
planet, kugg eller snäck. Varje leverantör är ledande inom sin nisch och tillsammans 
har vi många års erfarenhet att hitta ett optimalt drivpaket till våra kunder.  



MINNESKORT
Industriella
SD
Micro SD
SATA

GIVARE
NTC
PT100
Magnet
Termostater

KABLAGE
Sladdställ
USB
HDMI
Kundanpassat

SIGNALOMVANDLARE
USB
RSXXX
Ethernet

ELEKTROMEKANIK
Vi har ett omfattande kontaktnät med skickliga tillverkare runt om i världen. 
Vår långa erfarenhet gör att vi kan hjälpa våra kunder att hitta rätt produkt till 
rätt pris. 



AFFÄRSMODELLEN MED KRAFT

STEG FÖR STEG MOT LÖNSAMMA MÅL
Klara ... färdiga ... gå!

Dina behov, 
krav och 
förväntningar

Är vi rätt för 
varandra?

Rätt kompetens
Rätt pris
Rätt produkt

Långsiktiga samarbeten och lösningar

Med samma kraft som en undermålig komponent kan fälla 
en lysande produkt kan rätt komponent levererad med rätt 
kompetens till rätt pris ge ny kraft till dina affärer.

Mål!
Vi växer 

tillsammans

POWER UP! 



SVERIGE
Powermec AB
Bergkällavägen 27D
192 79 Sollentuna
Tel: +46 8-444 36 50
www.powermec.se

DANMARK
Powermec ApS
Møllevej 9 L21
2990 Nivå
Tel: +45 49 14 66 60
www.powermec.dk

NORGE 
Powermec AS
Soliveien 264
1667 Rolvsøy
Tel: +47 693 98 000
www.powermec.no

POLEN 
Powergate Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167
42-600 Tarnowskie Góry
Tel: +48 32 287 32 28
www.powergate.pl

TAIWAN 
Taiwan Branch Office
7F, No. 181-2, Sec. 2, Baoan St.
Shulin Dist. New Taipei City 238
Tel: +886 2 86 88 17 05
www.powermec.com.tw

Powermec är sedan 2015 en del av Addtech
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