
TransmiTTing power
NTT Group – din partner inom mekanisk transmission    NTT Group – your partner in mechanical transmission



Vår ambition är att ha Europas bredaste utbud av mekaniska 
transmissionsprodukter. För att klara det har vi 45 000 produkter 
på våra lagerhyllor, redo att skickas till dig inom 24 timmar.  
Och vi utför omfattande produktion enligt våra kunders ritningar.

Vi utför även montage av transportörkedjor och rullkedjor,  
besiktningar och renoveringar av kedjetransportörer samt  
reparationer av växellådor.

Vårt mål är att vara den enda partner du behöver för mekanisk 
transmission.

The widest range of products
Our ambition is to offer the widest range of  
products for mechanical transmission, in Europe.  
For that, we have 45.000 products on our shelves, 
ready for delivery within 24 hours. We also carry out 
extensive production at our own manufacturing sites 
according to our customers’ needs and blueprints.

Besides offering products, we also perform  
assembling of conveyor chains and roller chains, 
inspections and renovations of chain conveyors  
and repair of gear boxes.

Our objective is to be your preferred supplier  
for mechanical transmission.

marknadens bredaste sortiment

“För att klara det har  
vi 45 000 produkter 
på våra lagerhyllor”



NTT Group är en familjeägd koncern i norra Europa. Företaget 
startades i Sverige 1969 och har genom åren vuxit stadigt.  
Sverige är fortfarande vår hemmamarknad men vi växer även i  
Europa och finns bland annat i Norge, Danmark, Polen och  
Tyskland. Vi samarbetar med underleverantörer runt om i världen.  
Vi söker ständigt nya utmaningar för att hela tiden utvecklas  
– allt med fokus på våra kunders bästa. 

Trots att vi vuxit oss stora präglas vi fortfarande av snabba  
beslut och omställningstider samt finansiell styrka. Vi investerar 
både resurser och energi på att arbeta långsiktigt med våra 
kunder. Det är en filosofi som gör alla parter till vinnare.

First Sweden and now the world
NTT Group is a family-owned company, in the  
Northern Europe. It was founded in Sweden in  
1969 and has grown steadily over the years.

Despite our rapid growth, NTT Group is still  
characterized by fast decisions and turnaround  
time, as well as financial strength. We invest  
both resources and personal commitment in  
order to build long term relationships and  
cooperation with our customers.

Från sverige till världen

“Vi investerar både resurser och 
energi på att arbeta långsiktigt 
med våra kunder”



Vi tillverkar såväl standardprodukter som kundanpassade  
produkter enligt ritningar. Vi har Nordens största maskinpark  
för tillverkning av mekaniska transmissionsprodukter och löser  
det mesta inom vårt gebit. 

Ibland händer det att vi får en förfrågan från en kund som vi inte 
löser med befintliga produktionskällor. Sådana utmaningar gillar 
vi, för vi vet att de gör oss bättre. Vi sätter en ära i att lösa dem 
snabbt och effektivt.

There is only one thing that we like  
more than production machinery.  
Our customers.
We manufacture standard products as well as  
customized products according to customers’ blueprints. 
We have the largest machinery in Northern Europe to 
manufacture mechanical transmission products, and  
we solve most of our customers’ needs. 

If we cannot solve a request with existing machinery 
we see it as a challenge, because we know that every 
challenge makes us better. We take pride in solving  
every customer’s need quickly and unpretentiously.

Det finns bara en sak vi gillar 
mer än maskiner. Våra kunder.

“Vi har nordens största maskinpark 
för tillverkning av mekaniska  
transmissionsprodukter”

Snabba beslut och stora investeringar ger långa relationer
Kesel RMS 3200. Denna kuggstångsmaskin är ett exempel på att vi gillar relationer och resultat. Maskinen köptes 
in för att tillgodose en specifik kunds behov. Två veckor efter att kunden godkänt oss som leverantör skrev vi på vår 
maskinorder hos Kesel. Fyra veckor senare stod den på plats i Mölndal, Sverige.

Fast decisions and major investments lead to long term relationships
Kesel RMS 3200. This rack milling machine is one example of our passion for relationships and results. The machine was purchased in 
order to meet the needs of a specific customer. Two weeks after our customer’s approval of us as a preferred supplier, we signed our 
machine order at Kesel. Four weeks later it was installed in Mölndal, Sweden.



Kugghjul var ursprungligen vår kärnverksamhet och vi är fortfarande kända 
för vår omfattande kuggproduktion. Därför är vissa av våra mätmaskiner 
specialiserade på att endast kontrollera just kugg.

Gears were initially our core product and we are still known for our comprehensive production 
of gears. Hence some of our measuring machines are specialized in gear controls.

45 000 produkter på hyllan 
Vi gör allt för att våra kunder ska kunna behålla sina försprång i dagens snabbt föränderliga värld.  
Bland annat tillhandahåller vi allt de behöver på norra Europas största lager för transmissionsprodukter,  
och står redo att skicka världen runt inom 24 timmar. Vi har också Sveriges största lager av transportörkedjor,  
vilket effektiviserar våra kunders produktionsprocesser.

noggranna kontroller
I våra mätrum kontrolleras produkterna mot tillverkningsritningarna, med avancerade maskiner och system.  
Resultaten protokollförs automatiskt. Kontroller görs också med tolkar eller mikrometrar.

45 000 items on the shelf
We do everything to help our customers stay ahead  
in today’s rapidly changing world. Among other things, 
we provide all they need from Northern Europe’s largest 
stock of mechanical transmission products, with 
dispatch within 24 hours worldwide. We also keep  
Sweden’s largest stock of conveyor chains, which makes 
our customers production processes more efficient.

Strict controls
In our test facilities, strict quality controls are  
carried out with advanced machines and systems. 
The results are automatically recorded. Gages and 
micrometers are also being used.

“Vi gör allt för att våra kunder ska 
kunna behålla sina försprång i dagens 
snabbt föränderliga värld”



Vi strävar ständigt efter att vår produktion och service ska genomsyras av våra  
kärnvärden Pålitliga, Tillgängliga och Samarbete. 

Pålitliga 
Våra kunder kan alltid lita på att vi erbjuder och levererar rätt produkt i rätt tid till rätt pris.

Tillgängliga 
Vi jobbar prestigelöst, är enkla att nå och lätta att kommunicera med.  
Vi har dygnet runt-jour för leverans och montage av transportörkedjor och rullkedjor.

Samarbete
Vi är flexibla och lösningsfokuserade och har kundens behov i fokus.  
Vi tänker proaktivt för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

This is how we work
Our customer service and production processes are imbedded 
with our core values Reliable, Available and Cooperative.

Reliable
Our customers can always rely on us to offer and deliver correct 
products at the right time to the right price.

Available
We work unpretentiously, are easy to reach and easy to  
communicate with. We are on call 24/7 to deliver and  
assemble conveyor chains and roller chains.
 
Cooperative
We are focused on solutions and always put our customers’ 
needs first. We work proactively to help our customers achieve 
their objectives.

så här arbetar vi

“pålitliga. Tillgängliga. samarbete.”

Vänd/Flip➧



Rullkedjor
Roller chains

Kilremsskivor
V-belt pulleys

Kedjehjul
Sprockets

Glidlister
Chain guide rails

Bandkedjor
Table top chains

Kullänkar, gaffellänkar, vinkellänkar
Ball couplings, clevises, angle joints

Sågverkskedjor
Chains for sawmills

Bussningar, svetsnav
Bushings, welding hubs

Kuggremmar
Timing belts

Trapets, kulskruv, gängstänger
Trapetzodial screws, ball screws, threaded metal bars

Snäckhjul, snäckskruv
Worm wheels, worm screws

Kopplingar, friktionsnav
Couplings, torque limiters

Transportörkedjor
Conveyor chains

Kullager, frinav/backspärrar
Bearings, cam clutches

Kilremmar
V-belts

Splines, polygon
Spline shafts/spline hubs, polygon shafts

Kuggremshjul
Timing belt pulleys

Växlar, motorer
Gear boxes, electric motors

Lyftkedjor
Leaf chains

Spännelement, spännboxar
Chain tensioners

Band
Conveyor belts

Spännringar, stoppringar
Double set collars

Kugghjul, kuggstänger
Gears, racks

Specialprodukter
Special products

Montage, renoveringar, service
Assembling, renovations, maintenance

Våra produktgrupper
our product groups



Vår syn på kvalitet
NTT Groups kvalitetspolicy är baserad på en tradition av produktion av högsta kvalitet samt en strävan efter att vara ledande inom mekaniska transmissionsprodukter.

Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter;
•  Vi skall leverera produkter med hög kvalitet, i rätt tid, till rätt plats och till ett konkurrenskraftigt pris, som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

• Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. 

Alla inom företaget har ett gemensamt ansvar för att vi uppfyller vår kvalitetspolicy.

www.nttgroup.com

Our approach to quality
The quality policy of NTT Group is based upon a tradition of quality production, and a desire to be the leading player in the market of mechanical transmission products. 

Our quality policy contains the following main points:
We will supply high quality products, at the right time, to the right address and at competitive prices that meet our customers’ requirements and expectations.
Our ambition is to create long-term relationships with our customers. Everyone in the company has a shared responsibility to uphold the policy.


