História
Spoločnosť bola založená v roku 1951 Dr.Herbertom Iannom pod pôvodným názvom Seba Dynatronic a
prakticky od svojich počiatkov sa venovala vývoju a výrobe prístrojov na lokalizáciu únikov vody.
Koncom 60. rokov minulého storočia sa výrobný program rozšíril o prístroje na trasovanie podzemných
vedení. V 70. rokoch potom spoločnosť začala s výrobou káblovej meracej techniky na lokalizáciu porúch
v energetických káblových sieťach a neskôr aj v telekomunikačných sieťach.
V roku 1971 vyšlo z výrobnej haly Seba Dynatronic prvé plne vybavené káblové meracie vozidlo. 25 rokov
neskôr, v roku 1996, bolo dodané jubilejné 1000. káblové meracie vozidlo. Ale len o 4 roky na to, v roku
2000, bolo dodané už 1500. káblové meracie vozidlo. Na týchto číslach je vidno úspešnú a rýchlu expanziu
spoločnosti v tomto období.
V roku 1995 prevzala spoločnosť Seba Dynatronic svojho vtedajšieho najväčšieho konkurenta v oblasti
káblovej meracej techniky- spoločnosť Hagenuk KMT a premenovala sa na SebaKMT.
SebaKMT má pobočky a obchodné zastúpenia vo viac ako 130 krajinách po celom svete.
Od roku 2012 sa SebaKMT začlenila do medzinárodnej firemnej skupiny Megger, ktorá sa tak stala
najväčším špecializovaným výrobcom meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a vodárenstvo.
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Založenie spoločnosti Seba Dynatronic
Akvizícia spoločnosti Metrotech Corporation,
USA, zameranej na výrobu lokátorov
podzemných vedení
Akvizícia časti Philips
Kommunikationsindustrie (PKI), zameranej na
meraciu techniku pre telekomunikačné siete
Založenie ruskej pobočky Seba Spektrum v
Moskve
Akvizícia spoločnosti Hagenuk KMT
Akvizícia spoločnosti HDW Electronics, USA,
zameranej na káblovú meraciu techniku
Zmena obchodného mena na SebaKMT
Akvizícia spoločnosti Balteau Messtechnik,
Belgium
Založenie francúžskej pobočky SebaKMT
International
Akvizícia spoločnosti K.I.V. Grevenbroich,
Nemecko, teraz Service Center West
Založenie britskej pobočky SebaKMT UK
Založenie SebaKMT Japan v Osake
Založenie pobočky SebaKMT Iberia v Madride
s pôsobnosťou na španielskom a
juhoamerickom trhu
SebaKMT sa stáva súčasťou medzinárodnej
skupiny Megger, ktorá sa tým stáva najväčším
špecializovaným výrobcom meracej a
diagnostickej techniky pre energetiku a
vodárenstvo
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