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АТБ СЕВЕР ове године обележава један изузетан јубилеј, 95 година постојања, што га чини
једном од најстаријих фабрика за производњу ротационих електричних машина у југоисточној
Европи.

Свој 95. рођендан АТБ СЕВЕР је обележио свечаном прославом у једној винарији у околини
Суботице уз присуство веома значајних гостију, представника локалне, покрајинске и
републичке власти, представника Привредне коморе Србије, пословних партнера из земље и
иностранства, једног од својих кинеских власника, као и колега из других европских компанија
АТБ групе
Најзначајнији производи које АТБ СЕВЕР производи су електромотори ниског и високог напона,
синхрони и асинхрони генератори.
Своје производе пласира на светско тржиште за примену у областима као што су енергетика,
рударство, металургија, металска индустрија, производња цемента и папира, нафтна и
хемијска индустрија, водопривреда и водоснабдевање. Производе АТБ СЕВЕР-а можете наћи
на готово свим континентима.

У области обновљивих извора енергије АТБ СЕВЕР се специјализовао за модернизацију
постојећих енергетских објеката, али и за изградњу нових. Већ десетак година пружа услугу
комплетног опремања малих хидорелектрана по принципу ’’кључ у руке’’.

АТБ СЕВЕР је у својој историји прошао кроз различите промене али прекретницом у развоју и
пословању сматра се 2011. година, када је кинеска групација Wolong, један од водећих
брендова у моторској индустрији у свету, купио АТБ групу.

Последњих неколико година приметна је позитивна тендеција у развоју компаније, те је
2017.годину АТБ СЕВЕР завршио са 22% већим прометом него 2016.годину. Значајан је и раст
броја запослених, претежно у производном сектор, те данас АТБ СЕВЕР има 465 запослених
али ту неће стати.
У плану је неколико милиона евра инвестиција у проширење капацитета појединих делова
производног погона те ће број запослених расти и у наредном периоду.
АТБ СЕВЕР је компанија која веома пажљиво планира своју будућност. Циљ којим се руководи
је да буде препознатљив и конкурентан на светском тржишту, а све уз подршку WOLONG
групе.
- Пратећи најновије технолошко-техничке трендове из своје области, чијем стварању и сам
доприноси, АТБ СЕВЕР ће и даље усавршавати своје производе са основним мотивом, а то је
испуњење специфичних захтева купаца. АТБ СЕВЕР не производи само моторе и генераторе
већ претвара амбициозне концепте својих купаца у модерне, иновативне и поуздане
производе, који су јединствени и окренути будућности. - поручују из ове компаније

