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Ett familjeföretag i andra  
och tredje generationen 
JUMO grundades 1948 av Moritz Kurt Juchheim och vid denna 
tidpunkt tillverkade vi högkvalitativa gastermometrar och glaskon-
takttermometrar. Redan från start förstod vi vikten av att arbeta 
med hög kvalitet på våra produkter och insåg värdet av att ge bästa 
möjliga service till våra kunder, något som hänger med än idag. 

Mycket har hänt sedan 1948 och idag drivs JUMO av andra och 
tredje generationens Juchheim. Vi har gått från att vara sex anställ-
da till att idag finnas i 60 länder med 2 400 anställda världen över. 
Produktmässigt har vi utvecklat vårt sortiment från att tillverka ett 
fåtal produkter till att erbjuda allt som du kan tänkas behöva inom 
mät- och regleringsteknik, oavsett bransch. 

 
Kompetenta medarbetare
Vi är stolta över att alltid kunna leverera kvalitativa produkter. Detta 
kan vi göra tack vare våra kompetenta och duktiga medarbetare 
som brinner för sitt arbete. Därför är det en självklarhet för oss att 
ge våra medarbetare de utbildningar som krävs för att de ska kunna 
utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. 

Vill du vara del i ett härligt gäng av medarbetare i ett företag som 
växer i en rasande fart? Hör då av dig till oss, vi är ständigt på jakt 
efter nya förmågor!

#wearejumo
I vackra Helsingborg i Skåne hittar du oss, JUMO. Vi har över 70 år i branschen och 
med hög grad av innovation, flexibilitet och vårt stora utbud av produkter är det 
kanske inte så konstigt att vi idag är världsledande inom industriella temperaturgi-
vare. Vi har allt du behöver när det kommer till sensor- och automationslösningar.
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HSB-partner sedan 1971

På JUMO strävar vi alltid efter att hitta enkla lösningar på komplicerade frågor som 
dyker upp i din verksamhet. Med lång erfarenhet inom mät- och regleringsteknik 
hjälper vi dig att hitta lösningen på allt från enskilda enheter till helhetslösningar 
anpassade för din applikation. 

Modern analysteknik
Oavsett om du befinner dig inom järnväg, sjöfart, vat-
ten- eller industribranschen har vi mätinstrumenten du 
behöver! I vårt produktutbud har vi allt från elektroder 
som analyserar ledningsförmåga, redoxpotential och 
pH-värde till sensorer för mätning av exempelvis am-
moniak, brom och klor. Osäker på vilken sensor som 
passar bäst hos dig? Ingen fara, vi hjälper dig! Vi har 
tillverkat mätinstrument sedan mitten av 60-talet och 
kan ta fram lämpliga förslag, anpassade för dig. 

Tillförlitliga tryckgivare
Vi vet hur viktigt det är att ha tryckgivare i sin applika-
tion som alltid visar korrekta värden med hög preci-
sion. När du väljer tryckgivare från JUMO kan du vara 
säker på att resultatet är 100% tillförlitligt. 

Vi kan erbjuda hygieniska tryckgivare inom mat(livs-
medel)- och läkemedelsbranschen och för övriga bran-
scher kan vi rekommendera vår universella tryckgivare. 

Helhetslösningar  
– för alla branscher



Automationssystem att lita på 
När du vill ha ett pålitligt och smidigt automations-
system inom allt från tryckgivare, temperaturmät-
ning till vätskeanalys och flödessystem, kan du lita 
på oss. Förutom vår goda kompetens och många 
års erfarenhet av digitala system har vi ett brett 
produktutbud där du får skräddarsydda lösningar 
som anpassas efter din applikation. Några exempel 
på våra automationssystem är: JUMO mTRON T, 
JUMO Cloud, JUMO SmartWARE SCADA.

Fördelar med att välja ett automationssystem från 
JUMO är t.ex. att: 

• det finns möjlighet att få notiser och  
 påminnelse från systemet

• du enkelt kommer åt all data från vanliga   
 webbläsare och de flesta enheter

• JUMO lagrar all data i sitt back up system

• för mer information om våra olika automations- 
 system och dess fördelar, besök vår hemsida. 
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Tjänster 
- för dig som kund 
Kunden i fokus 
På JUMO brinner vi verkligen för att ge våra kunder 
den absolut bästa servicen. Vi är därför extra stolta 
över att kunna erbjuda JUMO engineering. Tjänsten 
innebär att vi tar fram ett team av experter till dig, som 
sedan gör en överblick av din process. När överblicken 
är klar tar våra experter fram skräddarsydda lösningar 
som är anpassade efter din bransch och dina behov. 

När du väljer JUMO engineering finns vi med dig hela 
vägen från den första kontakten till den klara produkten! 

JUMO Campus – en plats för den nyfikna
Tillhör du skaran som tycker om att lära dig mer och 
skapa en förståelse för hur saker och ting fungerar? 
Då är JUMO Campus något för dig! Detta är vår digita-
la plattform där du som kund kan lära dig allt om våra 
olika mätinstrument och system.  

Många av våra kurser är kostnadsfria och innehåller 
bland annat inspelade webbinarium och praktiska 
övningar i e-learning. Skulle du vara intresserad av en 
mer avancerad kurs går det bra att skicka en förfrågan 
till oss så återkommer vi med offert. 

Mer information om våra kurser hittar du på vår hemsida. 
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Besöksadress:  
JUMO Mät- och Reglerteknik 
Lilla Garnisonsgatan 33,  
254 67 Helsingborg

Telefon:  
+46 42 38 62 80

sales.se@jumo.net

jumo.se


