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CTEK panostaa sähköautojen latausratkaisuihin 
 

Akkujen lataus- ja hallintaratkaisujen globaali suunnannäyttäjä CTEK uskoo vahvasti sähköautojen 
lataus- ja liitäntäasemien (EVSE) sektorin kasvuun, ja avaa sähköautojen (EV) osaamiskeskuksen 
Norrköpingiin, Ruotsiin. 160 kilometrin päässä Tukholmasta sijaitsevassa osaamiskeskuksessa on 
tutkimus- ja kehityslaboratorioita, testauslaitoksia ja koulutuskeskus. Tiloissa sijaitsevat myös 
laadunvarmistuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun toimipisteet. 

”Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tuotteemme on suunniteltu, kehitelty ja testattu täällä Ruotsissa. 
Innovaatioprosessin kannalta on tärkeää että kaikki osastomme on sijoitettu saman katon alle, 
huippumoderneihin tiloihin. Investoimalla tulevaisuuden teknologioihin voimme jatkaa kehitystämme, ja 
tarjota uusia tuotteita, prosesseja ja palveluita. Näin pysymme globaalina suunnannäyttäjänä akkujen 
lataus- ja hallintaraktaisujen tarjoajana”, kertoo CTEKin toimitusjohtaja Jon Lind. 

Modernissa osaamiskeskuksessa on myös EV-koulutuspiste, jossa CTEKin SKILLBASE-koulutustiimillä on 
mahdollisuudet tarjota luokkahuonetyyppisiä ja käytännönläheisiä koulutuksia CTEKin työntekijöille ja 
jakelukumppaneille. ”Oleellista on tieto CTEKin tuotteista ja sovelluksista. Olemme vahvasti sidoksissa 
jakelukumppaneihimme, ja uskomme, että jakelukumppaniemme tuki ja koulutus ovat hyvin tärkeitä 
yhteisen menestyksen kannalta”, jatkaa Jon Lind. 

Lähes kaksi vuotta sitten CTEK hankki yrityskauppojen kautta EV-yhtiö Chargestormin, jonka 
seurauksena CTEKin asema EVSE-sektorilla on kasvanut vahvasti. CTEK on kasvattanut Chargestormin 
jo merkittävää markkinaosuutta Skandinaviassa, ja laajentanut toimintaansa myös muilla 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 

“Viimeiset 23 kuukautta CTEKillä ovat olleet hyvin jännittäviä, ja olemme innoissamme jatkuvasta 
kasvustamme EVSE-sektorilla. Uusilla tiloillamme Norrköpingissä tulee olemaan vahva ja positiivinen 
vaikutus CTEKin tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä. Osaamiskeskus mahdollistaa kestävän kehityksen 
asiakaspalveluissa ja auttaa meitä pysymään EVSE innovaation aallonharjalla”, sanoo Jon Lind. 

 

Lisää tietoa CTEKistä: www.ctek.fi  
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Listätietoa CTEKista: 
 

● CTEK on maailman johtava ajoneuvojen akkujen huoltoon ja ylläpitoon ratkaisuja tarjoava 
yritys.  

 
● CTEK suunnittelee ja valmistaa akkulatureita kaikentyyppisille lyijyakuille yksityis- ja 

ammattikäyttöön. Vertaansa vailla olevien innovaatioidensa avulla CTEK kehittää uusinta 
teknologiaa useilla patentoiduilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla, jotka tekevät CTEK- 
akkulatureista ja lisävarusteista ainutlaatuisia.  

 
● CTEK toimittaa akkulatureita monille maailman johtavista autonvalmistajista: Audi, Bentley, 

BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche ja 
Rolls-Royce. 

 

 

 

 

 

 


