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Med hjerte for verktøymaskiner
Det er et gammelt uttrykk som kan tilpasses selskapet Køhn
Tech AS, en leverandør av verktøymaskiner og service til disse:
«Det er bedre å være stor kunde hos en liten leverandør enn en
liten kunde hos en stor». Køhn Tech er nå ute med både et nytt
salgsorientert websted og et enda tydeligere fokus på hva de
faktisk kan hjelpe sine kunder med.
AV HANS CHRISTIAN FÆRDEN – HCF@INGENIORNYTT.NO
Om det er en fellesnevner vi
har sett gjennom alle våre år i
fagpressen så er det beskjedenheten som preger så mange av
landets beste mindre bedrifter.
De kan annonsere og de kan
fortelle at de finnes, på sin forsiktige måte. Men det skjer
gjerne fordi en fra fagpressen
oppsøker dem. I bunn og grunn
er det en ting disse bedriftene
kan, og det er å levere solide
tjenester og produkter.

25 års jubileum
Inntrykket vi har fått av Køhn
Tech v/ Trygve Køhn og hans
stab i det veletablerte selskap
på Sundvollen i Buskerud, ca.
30 min fra Oslo, stemmer godt
med dette bildet.
I år har bedriften som driver
med direkte import og som så

selger videre til forhandlere,
skoler, industri, offshore, og
privat kunder gleden av å feire
25 år som AS. Dette er veldig
gledelig, sier Køhn som også
håper at dette gir trygghet til
kunden.

Stort varesortiment
Køhn Tech leverer det meste av
verktøymaskiner og kan tilby
kvalitetsmaskiner i alle størrelser fra Taiwan og Kina. Ofte
kommer det an på kundens behov og ønsker.
Vi har gode fagpersoner
innen salg, support og service
og leverer over hele Norge fra
nord til sør, og ikke bare i Buskerud, forteller Køhn.

Maskiner til skoleverket
- Vi leverer mye maskiner til

skoler. Skoleverket er en viktig
samarbeidspartner på lik linje
med leveranse til industrien og
offshore, men vi er stolte over å
ha rammeavtaler med flere fylkeskommuner, men poengterer
at alle kunder er like viktige.
De siste årene har vi levert
over 300 maskiner til skole og
industri, sier Køhn som nå også
gleder seg over en stor leveranse til Alta Videregående
Skole.

Satser videre
Køhn Tech er en bedrift som i
sin beskjedenhet stadig har noe
på gang!
I tillegg til at de stadig har
fokus på sin miljøprofil som
fyrtårn-bedrift, har de nå lansert ny hjemmeside for bedriften, og det synes åpenbart at
Køhn Tech er et selskap der
man setter sin ære i å sikre
kundene et mest mulig problemfritt maskinhold. Køhn og
hans folk bruker nokså få ord
om seg selv, og det er nesten
overraskende når man besøker
deres nye nettsted på
www.kohntech.no å se at tonen
er en litt annen her. Et bra, i
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betydningen informativt og vel
designet nettsted som viser
hvem Køhn er og ikke minst
hva de har å tilby. Her er også
spesifisert nye produkter og de
seneste tilbudene. Alle som er i
markedet for verktøymaskiner
bør nok ta en kikk også der.
- Vi kunne sikkert «gapt over
mer», men holder fast ved at
det er bra for bedriften og ta

små steg om gangen, sier Køhn
og er opptatt av å gi kunden
trygghet og visshet om kvaliteten.
- Våre maskiner har stadig
nye oppgraderinger, så vi følger med i tiden, avslutter Køhn.
Han ha styrt ”verktøymaskinskuta” stødig i 25 år og er nå
klar til å starte på de neste 25.

