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Feiten 
over Eldon
Eldon in het verleden, heden en de toekomst.



Fabrikant van hoogwaardige behuizingen

Consistente 
kwaliteit

Vakkundig 
personeel

Wereldwijde
aanwezigheid

Voortdurende
innovatie



Meer dan 90 jaar ervaring

Elektro Ljus & Kraft werd in Nässjö, Zweden 
opgericht door Karin en Josef Randholm. 

Eerste producten: Radio's op batterijen,  
elektrische kachels en schakelinrichtingen. 

De naam werd gewijzigd in Eldon AB. 
ELDON is een Zweeds woord voor een elektrisch apparaat. 

De eerste behuizing was een verdeeldoos voor ovens.

In het begin

1922—1948



1960—2005

Meer dan 90 jaar ervaring

Groei tot een internationaal bedrijf 

Er werden nieuwe verkoopkantoren geopend in belangrijke 
landen en het internationale distributeursnetwerk  
werd versterkt. 

Beleggingsmaatschappij neemt Eldon over in 1999.

Uitvoerig investeringsprogramma om geautomatiseerde 
productie te introduceren. 



2006—2012

Meer dan 90 jaar ervaring

Management uitgekocht in 2006.

Reactie op de wereldwijde financiële crisis en op 
marktvereisten in de vorm van: 

- consolidatie van fabrieken

- toepassing van lean manufacturing

- ontbinding van het ICT-portfolio om te specialiseren in

de industriële markt

- introductie van nieuwe aanpassingsmogelijkheden

- introductie van een nieuw en verbeterd productportfolio.

Een sterke basis vormen



VANAF 2013

Meer dan 90 jaar ervaring

Het merk ontwikkelen.

Professionaliteit in verkoop.

Eenvoudig zaken mee te doen.

Bouwen aan onze toekomst



Meer klanten kiezen voor Eldon

ACT 2013 ACT 2014 ACT 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018

Doorlopende groei van verkoop



Wereldwijde inkomsten

Europa

90 %

rEst

10 %



Standaard- 
producten 
Ons portfolio is opgesteld 
om in al uw behoeften te voorzien.



Productportfolio

VLOERSTAANDE 
BEHUIZINGEN

HUMAN MACHINE 
INTERFACEWANDMONTAGE

BEHUIZINGEN

KLEMMEN 
BEHUIZINGEN

Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Producten & Diensten
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


 Toebehoren

MONTAGE

ALGEMENE ACCESSOIRES

MONTAGE

KOPPELEN

DEUREN

Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Producten & Diensten
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


Volledige compatibele accessoires
Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Producten & Diensten
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


Randapparatuur

KLIMAATBEHEERSING

KABELMANAGEMENT

Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Producten & Diensten
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


Omgevingen en certificering

Buitenbehuizingen
EMC-behuizingen
Hygiënisch Design

Certificaten

Speciale omgevingen



Ondersteunende tools

Technische materialen
Technische 2D-/3D-tekeningen
Eldon macro's
Animatie/PDF met montage-instructies
Data sheets
Certificaten

Software 
Klimaatbeheersing
Voeding en verdeling

Documentatie 
Algemene catalogus
Beknopte catalogus



Aanpassings
mogelijkheden 
Onze engineering-expertise en geavanceerde 
productie stellen ons in staat standaardkasten 
aan te passen conform specifieke eisen.



Kleine machinale bewerking 
voor kleine batches.

Leveren in enkele dagen.

Online offertetool.

Express Customization
Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Express Customization 
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Gaten en uitsparingen.

Aangepaste afmetingen.

Aangepaste kleur.

Klantspecifieke accessoires.

Geavanceerde aanpassing
Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Express Customization 
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Mechanische montage

De montage van 57 accessoires heeft geresulteerd in een 
kostenbesparing voor Bombardier van €12.800 / 100 units.

Montage van accessoires en 
randapparatuur.

Voordelen van Eldon's voordelige 
productie.

Voor repeterende business.

Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Express Customization 
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Diensten

Voorraadservice-
overeenkomsten die bij uw 
planning passen.

Ondersteuning bij het verkrijgen 
van aanvullende certificeringen.

Klik hier om het volgende 
te bekijken: 
Eldon 
Express Customization 
Film

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Marktpositie

We weten dat voor elk project een andere  
aanpak nodig is.



Industrie en gebouwgebonden industrie 

Voeding en verdeling Automation en Control Machines

Voordelen:

Open systeem voor onderdelen van verschillende merken

Geteste oplossing conform IEC 61439

Schaalbaar in grootte en scheidingsmethode

Andere projecten op het gebied van voeding en verdeling:

Repsol — Schakelpaneel voor ondersteunende diensten, Spanje 

Operahuis in Oslo — Hoofdschakelpaneel, Noorwegen

Theater Al Andalus — Hoofdschakelpaneel, Spanje

Behuizingen voor schakelpanelen voor primaire verdeling en transformatoren

GUNNEBO INDUSTRIES
 ZWEDEN



Voeding en verdeling Automation en Control Machines

Voordelen:

Groot aantal afmetingen en accessoires om te voldoen aan de eisen van de klant

Flexibele en efficiënte diensten voor logistiek en aanpassing

Bekwaam projectmanagement

Andere projecten op het gebied van automation en control:

Bombardier — Seinsystemen voor treinverkeer, Zweden

Siemens  — Snelwegsignaleringssystemen, Nederland

Emerson — Industriële automatisering, Spanje

Aramco — Procesautomatisering, Saudi-Arabië

GOUDSMIT-COMIREC 
NEDERLAND

Bedieningspanelen voor metaalscheidingsproces in een 
recyclingfaciliteit

Industrie en gebouwgebonden industrie 



Voeding en verdeling Automation en Control Machines

Voordelen:

Sterke ondersteuning in het aanpassingsproces

Groot aantal aanpassingsmogelijkheden

Kostenbesparingen dankzij montagediensten

Andere projecten op het gebied van machinebouw:

KBA — Drukmachines, Duitsland

Vestas — Windmolens, Denemarken

Tetra Pack — Verpakkingsmachines, Zweden

BYSTRONIC
ZWITSERLAND

Bedieningspaneel voor lasersnijsysteem BySprint Fiber 4020

Industrie en gebouwgebonden industrie 



Eldon 
Bedrijf 
proces
Productiviteit, kwaliteit, tijdige levering.



We beschikken over productielocaties 
in Europa en Azië.

Meer dan 50.000 vierkante meter aan 
productiegebied.

Productielocaties



Consistente kwaliteit en productiviteit 
zijn constante drijfveren voor een 
verhoogde mate van automatisering.

Hoge mate van automatisering



Kwaliteitssysteem

Inspectie van inkomende goederen.

Inspectie van afgewerkte goederen.

Interne en externe audits.



Magazijnen

Met moderne systemen is hogere 
nauwkeurigheid mogelijk.

Meer dan 30.000 vierkante km 
aan opslagruimte voor wereldwijde 
verzendingen vanuit Roemenië, 
Nederland, het VK, Zweden, Spanje  
en India.



Eldon. Enclosure solutions for you.




