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Pressmeddelande 

L5 Navigation Systems & MOBA Sweden ingår samarbete 

L5 Navigation Systems blir ensam leverantör av avancerad GNSS-utrustning till MOBA Sweden AB  

Luleå, 5 juli 2016:  L5 Navigation Systems ingår samarbete med MOBA Sweden (tidigare Novatron Machine Control 

Systems AB) som leverantör av GNSS-utrustning för maskinstyrning och positionering. 

L5 Navigation Systems AB kommer att leverera högkvalitativa GNSS-mottagare med centimeternoggrannhet och exakt 

riktningsindikation till alla GNSS maskinstyrningssystem sålda av av MOBA Sweden med start i första delen av tredje 

kvartalet 2016. 

 

- "Vi känner oss mycket glada över denna möjlighet som är helt i linje med företagets långsiktiga affärsplan”, 

"Vår andra generations universella GNSS-mottagare är en kostnadseffektiv kvalitetsprodukt som kommer att 

sätta en ny standard för positionering i maskinstyrningsbranschen” säger Martin Lindgren, VD för L5 

Navigation Systems AB. 

 

- “Vi är glada att inleda detta samarbete med L5 som också ger oss möjligheten att ge starkare och 

snabbare support på GNSS i Sverige” säger Patrik Wallgren, Försäljningsdirektör för MOBA Sweden AB 

 
 L5 Navigation Systems AB är en betrodd leverantör av avancerade maskinstyrnings- och 

positioneringslösningar som förbättrar produktiviteten inom byggbranschen. L5 sammanför sin 

positioneringskompetens inom GNSS, laser och optisk teknik med fält-, maskin- och kontorsprogram 

för att kunna erbjuda kompletta lösningar till slutkunden. L5 Navigation Systems tjänar en mängd olika 

kunder som sträcker sig från de största aktörerna inom gruv- och byggindustrin till de minsta 

telekommunikationsentreprenörerna.

 

MOBA Mobile Automation AG har varit ett etablerat namn inom mobil automation i mer 

än 40 år. Vårt kunnande och mångåriga erfarenhet inom automatiseringsteknik särskiljer 

oss som globalt erkända experter inom utveckling och tillverkning av 

maskinstyrningssystem, identifiering, mobil vägningsteknik och flexibla programvarulösningar. Sedan grundandet som ett 

verkstadsföretag 1972 har det familjeägda  - och drivna – företaget  vuxit till det globalt representerade MOBA Group. MOBA 

finns på tre platser i Tyskland och har nio dotterbolag i Europa, Asien och Amerika. För närvarande har vi en personalstyrka på 

nästan 500 personer i hela världen, med mer än 300 personer placerade på huvudkontoret i Limburg.

 

 


