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POHJOINEN TEOLLISUUS 2018 MESSUT

NORDIC TANK OY – POHJOISTA LAATUA
Oululainen Nordic Tank Oy on perinteisen valmistavan konepajateollisuuden ’high
tech’ -toimija alueella, jossa kehitys on pitkään painottunut ICT-alaan. Yrityksen
tuotteet ovat myös selkeitä ja korkealaatuisia vientituotteita kotimaan markkinoiden
lisäksi, joita arvostetaan laajalti euroopassa.
Nordic Tank palvelee kaikissa säiliöihin ja säiliökuljetusratkaisuihin liittyvissä
tarpeissa. Valmistamme säiliöitä sekä ruostumattomasta että haponkestävästä
teräksestä niin kuljetuksiin, säilytykseen kuin teollisuuden prosesseihin
oheislaitteineen. Lisäksi toteutamme konepajatöitä ja erikoistuotteita asiakkaiden
tarpeiden mukaan. Palveluihimme kuuluu tuotteen elinkaaripalvelu sisältäen myös
isommat muutostyöt ja jälkimarkkinapalvelut.
Nordic Tankin pääkonttori ja tehdas sijaitsee Oulussa Oritkarissa erinomaisten
logististen yhteyksien äärellä. Myyntiedustus ja huoltopiste löytyy myös Ruotsista.
Kuljetuskaluston osalta päämarkkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä,
mutta lähitulevaisuudessa Nordic Tank pyrkii laajentamaan markkina-aluettaan.
Varasto- ja teollisuussäiliöiden sekä muiden konepajatuotteiden osalta markkina-alue
on globaali.
Yhtiömme palveluksessa on n. 25 työntekijää ja työllistämme välillisesti lähialueen
yhteistyökumppaniverkostoa, työntekijöitä sekä kaukaisempiakin partnereita.
Asiantunteva ja sitoutunut henkilökuntamme puhaltaa yhteen hiileen ja pitää kunniaasiana, että asiakas on tyytyväinen tilaamiinsa tuotteisiin. Toimintamme kulmakivenä
on korkealaatuiset tuotteet ja tinkimätön asenne toteuttaa vaativammatkin ratkaisut.
Asiakastyytyväisyys on meille ykkösasia.
Vuodessa paluu Suomen johtavaksi säiliöperävaunujen ja -päällirakenteiden
valmistajaksi
Nordic Tankin Oulun yksikkö sai uuden elämän marraskuussa 2016. Yrityksen
toimiva johto yhdessä oululaisen teollisuusvaikuttaja Eero Koskelaisen ja uuden
toimitusjohtajan Satu Heikkilän kanssa ostivat liiketoiminnan jatkaakseen kemikaalija elintarvikesäiliöiden suunnittelua ja valmistusta maantiekuljetuksiin samoissa
tutuissa tiloissa. Oulun tehtaan pitkä ja vahva valmistusosaaminen oli vaarassa
kadota.
Tavoitteeksi asetettiin palata ensin Suomen ja sitten Skandinavian suurimmaksi
säiliöperävaunu- ja päällirakennetoimittajaksi ja ylläpitää asiakkaiden luottamus
laadukkaana ja luotettavana yhteistyökumppanina, jolla palvelu pelaa. Ensimmäisen
vaiheen tavoitteessa onnistuttiin, yhtiö nousi vuodessa Suomen johtavaksi
Nordic Tank Oy
Oritkarintie 1 B
90400 OULU

www.nordictank.fi
toimisto@nordictank.com

Y-tunnus 2792442-2
Kotipaikka Oulu

LEHDISTÖTIEDOTE

2(2)

23-24.5.2018
säiliöperävaunujen ja -päällirakenteiden valmistajaksi omassa tuotesegmentissään.
Myös muita uusia konepajatuotteita päästiin valmistamaan hyvällä menestyksellä.
Tavoitteena on toimittaa jatkossakin asiakkaille samat laadultaan ylivoimaiset tuotteet
– säiliökaluston oheisvarusteineen, joka ei petä karuissakaan pohjoisen olosuhteissa.

Tervetuloa tutustumaan osastollemme U22!

Parhain Terveisin ja lisätietoja,

Satu Heikkilä
Toimitusjohtaja
Nordic Tank Oy
Oritkarintie 1B
90400 OULU, FINLAND
tel. +358 50 406 7735
satu.heikkila@nordictank.com
www.nordictank.com
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