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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon bliver nVent HOFFMAN
En virkelig global partner inden for skabe indtager scenen i april 2020



2   

Eldon og nVent HOFFMAN bliver 
en global aktør inden for skabe

 nVent-produktionsanlæg
 Produktionsanlæg til skabe
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Eldon bliver global som en del  
af nVent HOFFMAN

Fremgangsmåden er... 

På den ene side har vi den globale nVent Group med elskabs-
varemærket nVent HOFFMAN. Varemærket er godt repræsenteret i 
hele verden, men er mindre kendt i Europa. På den anden side har vi 
virksomheden Eldons elskabe, der er veletableret i Europa og med 
stort potentiale for vækst i resten af verden.

KOMBINERING AF VORES STYRKER GIVER GOD MENING
nVent Hoffman og Eldon komplementerer hinanden godt på 
mange områder. Derfor er det oplagt at kombinere disse to stærke 
varemærker inden for elskabe. Eldon blev i september 2019 en del af 
nVent med netop dette formål. 

nVent er en global virksomhed, der har specialiseret sig i elektrisk 
tilslutning og beskyttelsesløsninger. Virksomheden har ca. 9.000 
ansatte på omkring 80 lokaliteter rundt om i verden. 

Sammen står vi stærkt i forhold til at kunne hjælpe lokale og globale 
kunder. Vores samlede styrke består i det globale produktions-
system og konkurrencedygtigt sortiment i høj kvalitet af både  
IEC- og NEMA-elskabe plus varmestyringsløsninger. 

Sammen har vi imponerende ressourcer i form af forskning og 
udvikling samt digitaliseringsinitiativer, der gør os i stand til at 
udvikle en endnu bredere, synkroniseret og global løsningsportefølje.

Hos Eldon er det vores vision at blive en global aktør inden for 
skabe med kapacitet til at servicere vore kunder i en ekstra 
dimension. Mange af vores kunder har aktiviteter globalt, og 
for at kunne distribuere identiske produkter lokalt på flere 
kontinenter har vi brug for et globalt produktionssystem. Denne 
vision bliver nu en realitet.
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EN TILGANG MED KUNDEN I CENTRUM
Fra slutningen af april 2020 vil den nye kombinerede virksomhed 
bestående af Eldon og nVent HOFFMAN blive drevet under navnet 
nVent HOFFMAN. Strategien fokuserer på skalering af selskabets 
kapacitet, investering i digital transformation og intensivering af 
vores markedsorienterede, kundecentrerede tilgang. Din succes 
er vores forretning. Vi skal udnytte de muligheder, der er tilknyttet 
til centrale industrisegmenter og geografisk ekspansion, og vi 
fokuserer på produktivitet og hastighed for at sikre, at vi leverer en 
virkelig fremragende service over hele verden.

VI BESTRÆBER OS PÅ AT LEVERE DEN KUNDEOPLEVELSE, 
SOM DU FORVENTER AF OS
Vi ønsker, at du er helt klar over, at det er “business as usual”, når 
det drejer sig om den daglige support, som vi yder. Med tiden vil 
navnet og logoet blive ændret, men du har adgang til de samme 
medarbejdere, den samme service og de samme produkter i en 
bredere, hurtigt voksende løsningsportefølje – både lokalt og globalt. 

Læs mere her om det nye tiltag og hvordan Eldons og nVent HOFFMANs 
dedikerede personale vil gøre sit yderste for at give dig den bedst mulige 
service.
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At være en god samarbejdspartner indbefatter også at stille værktøjer 
og information til rådighed på vores hjemmesider for at hjælpe dig i dit 
konstruktionsarbejde. 

VÆRKTØJ, DER GØR DIT ARBEJDE LETTERE
På vores lokale hjemmeside har du adgang til værktøjer såsom 
konfiguratorer, tegninger i originalformat, produktdatablade, 
monteringsvejledninger (også animerede), et 2D- og 3D-bibliotek til 
EPLAN, hvidbøger og varmestyringssoftware.

MAKSIMAL KONSTRUKTIONSFLEKSIBILITET
Hver produktserie har en række forskellige konstruktioner, som 
sammen med et bredt udvalg af tilbehør gør det muligt at skabe 
mange forskellige konfigurationer. 

Dette tilbehør er nemt at montere og kan monteres af én person, 
hvilket reducerer monteringstid og -omkostninger.

Behov for ændringer i et standardskab? Intet problem – som tidligere 
tilbyder vi en række specialløsninger, såsom huller, gevindskæring, 
udskæringer, øget korrosionsbestandighed, specialfarver, gennem-
sigtige vinduer, ventilationsåbninger, svejsede nitter og meget mere. 

OPFYLDER NETOP DINE BEHOV
Da vi er en god samarbejdspartner, betyder det også kontinuerlig 
produktudvikling og forbedringer. I fremtiden som nVent HOFFMAN 
vil centrale udviklingsdrivere stå i spidsen for en stor del af vores 
forskning og udvikling. Disse udviklingsdrivere – hurtig montering, 
optimal beskyttelse og attraktivt design – bidrager til at levere 
kvalitetsskabe, der opfylder netop dine behov. 

Hurtig montering er f.eks. vigtig for tavle- og maskinbyggere. De kan 
reducere monteringstiden og dermed produktionsomkostningerne ved 
arbejde med vores skabe.

En god samarbejdspartner.  
I dag, i morgen og i fremtiden

Som nVent HOFFMAN vil vores team fremadrettet overalt i hele 
verden fortsat sikre, at vi er en god samarbejdspartner. Vi er 
engagerede til at levere den rigtige vare, på det rigtige tidspunkt og 
til den rigtige pris. Vores produkter, der er resultatet af kontinuerlig 
innovation, er desuden udviklet til at være nemme at arbejde med. 
Et eksempel er vores klik-ind-teknologi, som gør det muligt for én 
person at montere uden brug af værktøj. 



8   



   9

Et stærkt, globalt  
IEC-produkttilbud

Nye tilføjelser i 2019 omfatter både nye produkter og ca. 20 andre 
opgraderinger. Det er vores ambition at fortsætte med at tilføje nye 
produkter og opgraderinger i et endnu hurtigere tempo, når nye 
kundebehov registreres eller sendes til os.

STØRRE GLOBALT TILBUD
Integrationen af Eldon i nVent HOFFMAN giver mange kundefordele. 
En af disse er muligheden for at tilføje relevante produkter fra 
nVent HOFFMAN produktsortiment til det nye globale IEC-tilbud på 
markeder, hvor yderligere produktbehov registreres. 

Ligeledes vil kontinuerlig omstrukturering og omlægning af 
produktionslinjerne på nVent HOFFMANs fabrikker over hele verden 
gøre dem i stand til at fremstille Eldon-produkter. Så hvis du, som 
vores kunde hvor som helst i Europa, har aktiviteter andre steder i 
verden, er det vores mål at blive i stand til også der at forsyne dig 
med identiske skabsløsninger i den nærmeste fremtid – i samme 
kvalitet, med samme specifikationer.

ÉN VIRKSOMHED, ÉT PRODUKTTILBUD
For at gøre det helt tydeligt for alle, at vi er én virksomhed med én 
global produktportefølje, bliver alle produkter mærket nVent. Du vil 
måske se både Eldons og nVents mærker på identiske produkter 
i en meget kort overgangsperiode, men tag det helt roligt – det er 
nøjagtig de samme produkter.

Eldons nuværende produktprogram er nu blevet nVent HOFFMANs 
IEC-sortiment. Dette omfatter alle de løsninger, som du allerede 
kender, samt mange nye tilføjelser.  
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TAVLEBYGGERE 

Som altid er din produktivitet 
vores prioritet

EKSPRES SPECIAL-
FREMSTILLING FORTSÆTTER
Er der behov for ændring af 
standardskabe eller ekstra 
ressourcer? Vi vil fortsat tilbyde 
ekspres specialfremstilling på 
alle vores lagre. Rektangulære og 
cirkulære udskæringer, huller og 
gevindhuller kan bearbejdes i en 
hvilken som helst del af skabet 
eller lågen på et standardskab.

Som en del af nVent HOFFMAN 
kan vi nu tilbyde løsninger, der 
kan eliminere de traditionelt 
tidskrævende og kostbare 
manuelle metoder til at udføre 
modifikationer på skabene og 

strømline den måde, som du 
arbejder på. 

AUTOMATISEREDE 
LØSNINGER, DER ØGER DIN 
PRODUKTIVITET
Ved at automatisere arbejds-
krævende ændringer vha. en af 
nVent HOFFMAN ModCenter-
løsninger, vil du opnå øget 
produktivitet og fleksibilitet. 
Vores ModCenter laver huller og 
udskæringer. Personal Wiring 
Assistant leverer den rigtige 
ledning, der er afskåret til den 
nøjagtige længde, præcis når du 
behøver det, og NC-Cut forbereder 
kabelbakker og DIN-skinner. 

Vores skabe er designet til 
hurtig og nem montage, der 
sparer tid for montørerne. Det 
anslås, at der kan spares 12 
minutter af monteringstiden, 
når to kombinerbare skabe 
sammenbygges, sammenlignet 
med traditionelt design. 

Denne tidsreduktion opnås takket 
være klik-ind-sidepanelerne, 
klik-ind-samlebeslag eller klik-ind-
profilsystemer til en lang række 
tilbehør. I de fleste tilfælde er 
der ikke behov for værktøj eller 
clipsmøtrikker. 

nVent HOFFMAN vil fortsat tilbyde Eldons komplette sortiment 
af IEC-produkter med de samme varenumre. Vi vil også fortsat 
tilbyde opgraderinger og nye produkter, men i et accelereret tempo. 
Vores kombinerede ressourcer gør det muligt at gøre mere og gøre 
det hurtigere, hvilket gør din virksomhed mere produktiv. 
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både standard- og specialskabe 
samt tilbehør.

SAMME KONTAKTPERSON 
– HURTIGERE 
EKSPEDITIONSTID
Dag-til-dag-aktiviteter og support 
forbliver intakt. Du kan fortsat 
bruge Eldons ERP-system, og du 

BRUGERVENLIG 
PRODUKTKONFIGURATOR 
Vores brugervenlige 
produktkonfigurator gør det 
muligt at specificere nøjagtigt 
de skabe, som du skal bruge til 
de pågældende komponenter 
og udstyr. Konfiguratoren giver 
mulighed for konfiguration af 

har den samme kontaktperson i 
kundeservice. Vores lokale lagre 
eksisterer også fortsat, dog 
vil vi fokusere på at behandle 
dine ordrer endnu hurtigere i 
fremtiden.

ModCenter Personal Wiring Assistant NC-Cut
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MASKINBYGGERE

Vores skabe vil fortsat  
passe 100 % til dit udstyr

lokale eksperter vores produk-
tionsmuligheder og ved, hvordan 
vi kan imødekomme dine behov. 
De vil sikre sig, at vi lever op til 
vores løfter, lokalt og globalt.

Med nVent HOFFMANs 
komplette produktsortiment til 
farlige områder og komplette 
NEMA-sortiment er der 
nærmest ingen grænser, når 
det drejer sig om, hvad du 
kan tilbyde dine kunder og 
imødekomme deres behov 
uanset placering. 

EKSPERTSUPPORT FRA 
KONCEPT TIL KONSTRUKTION
Vi samarbejder problemfrit med 
dig fra koncept til konstruktion 
med tegninger hele vejen frem til 
produktion af det nye skab. Vores 
mål er at skabe den bedste, 
mest omkostningseffektive 
skabsløsning baseret på vores 
standardsortiment af produkter. 

Specialtilpasning giver ikke nogen  
problemer. Vore høj teknologiske 
produk tions faciliteter kan levere  
skabe med et stort udvalg af 

Intet problem er for komplekst, 
hvad angår skabsløsninger. 
Uanset om du ønsker standard- 
eller specialskabe, sætter vi 
hele vores ekspertise ind på at 
levere løsninger, der hjælper 
med at sikre projektets succes 
og et godt investeringsafkast. 
Vi konstruerer altid en prototype 
og forpligter os til hurtige 
ledetider, når den løsning, der er 
udviklet til dig, går i produktion.  

SPECIALISTSERVICE – 
LOKALT OG GLOBALT
Uanset hvor dit skab bliver 
produceret, forstår vores 

Eldon og nVent HOFFMAN vil sammen fortsat tilbyde netop 
den løsning af modificerede skabe, som du behøver. Men der 
er også en ny dimension – du kan snart få dit design udviklet 
på ét sted, og derefter distribueret til andre steder i verden. 
Med nøjagtig de samme specifikationer og kvalitet. 
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 y 2D- og 3D-tegninger i 100 
originale tegneformater

 y 2D-makroer til EPLAN P8 2.6 
eller nyere

 y 3D-makroer til EPLAN Pro Panel
 y Temperaturreguleringssoftware
 y Konfiguratorer

Vores brugervenlige produkt-
konfigurator gør det muligt 
at specificere nøjagtigt de 
skabe, som du skal bruge til 
de pågældende komponenter 
og udstyr. Konfiguratoren giver 
mulighed for konfiguration af 

specialmål, øget modstands-
dygtighed over for korrosion, 
kundetilpassede farver, 
forskellige udskæringer og høj-
glanspolerede låger, samt isatte 
møtrikker, ventilationsåbninger, 
svejsede studser og formonteret 
tilbehør. 

HØJTEKNOLOGISK 
KONSTRUKTIONS-
HJÆLPEVÆRKTØJ
For at hjælpe med dit projekt 
tilbyder vi en bred vifte af online-
værktøjer, herunder:

både standard- og specialskabe 
samt tilbehør.

HAR DU ALLEREDE 
MODIFICEREDE PRODUKTER 
HOS OS?
Vi vil naturligvis fortsætte med 
at levere dine modificerede 
produkter til dig med de samme 
varenumre. Vi vil også fortsætte 
med at opfylde dine krav til 
lager, hvis du har valgt at betro 
os med dette aspekt af din 
virksomhed. 
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SYSTEMINTEGRATORER OG SLUTBRUGERE

Vi ser frem til at betjene  
dig globalt

kundehåndteringsteam 
vil skabe en løsning, der 
understøttes af globale aftaler, 
der opfylder netop dine behov. 
De vil ligeledes behandle ethvert 
supportbehov efter salg for 
eksempel for køleanlæg, der er 
leveret af os.

Uanset hvor dit skab bliver 
produceret, forstår vores 
lokale eksperter vores produk-
tionsmuligheder og ved, 

hvordan vi kan imødekomme 
dine behov. De vil sikre sig, at vi 
lever op til vores løfter, lokalt og 
globalt.

FUNKTIONALITET, 
FORNEMMELSE OG ÆSTETIK
En af vores udviklingsdrivere 
tager hensyn til alle aspekter af 
form, pasform og funktion for 
at optimere skabe og tilbehør 
for at skabe den bedst mulige 
brugeroplevelse. Vi tager 

Vi tilbyder produkter til en  
lang række brancher, herunder  
enhedsproduktion, proces-
produktion, energi, infra struktur 
og erhvervs bygninger. 

UANSET HVAD DINE 
SLUTBRUGERE BEHØVER
Vi sætter al vores ekspertise ind 
på at levere en skabsløsning, 
som er med til at sikre dit projekt 
succes og et godt afkast af 
din investering. Vores globale 

nVent HOFFMANs globale rækkevidde, omfattende NEMA-
sortiment og sortiment til farlige og sundhedsskadelige miljøer 
suppleret med Eldons IEC-sortiment giver dig et fantastisk 
grundlag for at vælge præcis, hvad du har brug for. Takket 
være vores globale produktion kan vi sikre, at specifikationerne 
opfyldes 100 %, og at varerne leveres præcis, hvor du skal 
bruge dem på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris. 
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 y 2D- og 3D-tegninger i 100 
originale tegneformater

 y 2D-makroer til EPLAN P8 2.6 
eller nyere

 y 3D-makroer til EPLAN Pro Panel
 y Temperaturreguleringssoftware
 y Konfiguratorer

Vores brugervenlige produkt-
konfigurator gør det muligt 
at specificere nøjagtigt de 
skabe, som du skal bruge til de 

også højde for en behagelig 
fornemmelse og visuel appel. 
Derfor er funktionalitet og 
æstetik kombineret til en 
førsteklasses brugeroplevelse. 

HØJTEKNOLOGISK 
KONSTRUKTIONS-
HJÆLPEVÆRKTØJ
For at hjælpe med dit projekt 
tilbyder vi en bred vifte af online-
værktøjer, herunder:

pågældende komponenter og 
udstyr. Konfiguratoren giver 
mulighed for konfiguration af 
både standard- og specialskabe 
samt tilbehør. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Vores stærke portefølje af varemærker:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


