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EXCELLENCE IN PULSED POWER 

SCANDINOVA FÖRVÄRVAR SCANDITRONIX OCH 
STÄRKER KUNDERBJUDANDET  
Uppsala, 18 november 2022. ScandiNova Systems AB, världsledande inom 
utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, har förvärvat 
Scanditronix Magnet AB. Scanditronix utvecklar och tillverkar magneter och 
spolar för användning inom medicinteknik, forskning och olika industriella 
tillämpningsområden. Bolaget har 30 anställda och är beläget utanför Växjö.  

"Jag är mycket glad över att välkomna Scanditronix till ScandiNova. Jag är 
övertygad om att detta är bra för båda bolagen och för våra kunder. Med förvärvet 
säkrar vi kritiska komponenter för våra modulatorer, breddar vårt erbjudande och 
stärker vår kompetens för att möta framtida mål", säger ScandiNova’s vd Niklas 
Edling. 

"Att vara en del av ScandiNova är en ”perfect match” för vårt företag och kommer 
att stärka vårt kunderbjudande. Jag är mycket glad för detta viktiga steg i den 
framtida utvecklingen av vårt företag", säger Scanditronix VD Mikael Vieweg. 

Scanditronix produkter kommer dels att ingå som komponenter i ScandiNova’s 
befintliga system, dels att stärka ScandiNova’s erbjudande till kunderna. Förvärvet 
är ScandiNova’s senaste steg för att bredda sitt erbjudande och kompetens inom 
pulsade kraft- och RF-system. Som ett resultat av detta förväntar sig företaget att 
bättre kunna möta den ökade efterfrågan från kunderna på integrerade system och 
helhetslösningar. Företagen riktar sig till stor del till samma marknadssegment där 
många kunder kommer att dra nytta av det stärkta erbjudandet. 

Förutom breddat produktutbud kommer förvärvet av Scanditronix att tillföra 
expertis inom områden som design och utveckling samt utökad 
produktionskapacitet. 

ScandiNova befinner sig i en stark tillväxtfas och har ökat sin personalstyrka med 
drygt 20 personer senaste året. Genom förvärvet har bolaget nu 155 anställda och 
planerar för fortsatt expansion.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Sundström, Kommunikationschef, ScandiNova Systems AB, +46 70 395 33 
95, erik.sundstrom@scandinovasystems.com.  
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EXCELLENCE IN PULSED POWER 

Om Scanditronix Magnet 

Scanditronix fokuserar på design och produktion av magneter för acceleratorer och 
relaterade tillämpningar på en global marknad. Företagets mer än 30 års erfarenhet 
och professionella tekniska kunnande gör det till en lämplig partner för kunder 
inom forskning, industri och medicinteknik. Scanditronix är beläget i Vislanda i 
södra Sverige och har 30 anställda. 

Om ScandiNova Systems 

Tack vare sin banbrytande teknologi är ScandiNova världsledande inom utveckling 
och produktion av pulsade kraftsystem med höga effektnivåer för användning 
inom medicinteknik, forskning och industriella tillämpningar. Företagets 
produktsortiment omfattar pulsmodulatorer, generatorer, nyckelfärdiga RF (Radio 
Frequency) -system, E-gun modulatorer och generatorer för pulsade elektriska fält, 
alla baserade på halvledarteknik.  

Mer än 95 % av produktionen exporteras till kunder i över 45 länder, främst i 
Europa, Asien och Nordamerika. ScandiNova grundades 2001 av personer med 
lång kommersiell och teknisk erfarenhet av applikationer inom pulsade kraftsystem. 
Företaget, som har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, har 155 anställda och 
försäljningsrepresentanter i nyckelregioner runt om i världen.  

www.scandinovasystems.com 
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