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Pressemeddelelse 
 

Instrumatic A/S, en af landets ældste virksomheder inden for udvikling, salg og service af 
miljø måleinstrumenter styrker organisationen og udvider ejerkreds. 

Carsten Hansen der siden 1988 har ejet Instrumatic A/S har udvidet ejerkredsen og solgt en del af 
virksomheden til Karl Bendtsen pr 1 juli i år. 
 
Instrumatic A/S har de seneste år investeret kraftigt i udvikling af røggas måleudstyr (NOx, SOx, 
COx) til Marine markedet og har igennem længere tid søgt en stærk kommerciel profil og at bl.a. 
vækste dette marked. 

 

Carsten (t.v.) fortsætter som Teknisk chef og Karl er indtrådt som Administrerede direktør. 
 

Karl er 56 år gammel, er uddannet maskiningeniør og MBA. Karl har igennem sin erhvervskarriere 
arbejdet med projekt, salg og generel ledelse hos Aalborg Industries (Alfa Laval), Terma, Siemens 
Gamesa og senest som Divisionsdirektør hos Mekoprint.  
 
”Vi er inde i en særdeles spændende udvikling og med unikke egne produkter og med agenturer 
fra bl.a. ABB-LGR Inc og Teledyne-API står vi stærkt i forhold til vores ambition om at 
hjælpe vores kunder med præcis måling af miljøskadelige gasser således at gældende lovgivning 
opfyldes og nedbringes inden for vores forretningsområder som er CEMS, AQM, GHG (Continuous 
Emission Measurement Systems, Air Quality Measurement & Green House Gasses) samt service 
af vores udstyr. Jeg er rigtig glad for at få Karl ombord idet det har været første skridt i mit ønske 
om at realiseret potentialet i vores virksomhed” udtaler Carsten Hansen. 
 
”Carsten og jeg havde vores indledende dialog i marts og der var fra starten en rigtig god kemi og 
ikke mindst supplerer vi hinanden godt så jeg er rigtig glad for tilliden fra Carsten. Vi har fået en 
god start på året med en god ordre indgang. Vi er næsten på plads med en ny professionel 
bestyrelse og er netop flyttet i nye lokaler på Ellemosen 7 i Ry samtidig er vi på udkik efter nye 
medarbejdere på salgs- og service siden, så der er travlt på den gode måde!” udtaler Karl 
Bendtsen  
 
Om Instrumatic A/S (www.instrumatic.com) 
Virksomheden er grundlagt i 1977 og har i alle årene beskæftiget sig med udvikling og salg og 
service af luftkvalitetsmåleinstrumenter til Forskningsinstitutter og Universiteter; marinen samt miljø 
og energisektoren.  
Produktprogrammet omfatter både egenudviklet produkter og produkter fra førende udbydere på 
markedet.   
Virksomheden er specialiseret på produktløsninger og service indenfor 3 forretningsområder: 
- Kontinuerlig emissions overvågning/CEMS til marine. 
- Kontinuerlig emissions overvågning/landbaseret CEMS. 
- Luftkvalitets overvågnings- og måleudstyr herunder Gas analyse; Sporgas analyse; Hg analyse 

& måling af drivhusgasser samt partikelmåling. 

http://www.instrumatic.com/

