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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon wordt nVent HOFFMAN
Een echte wereldwijde partner voor behuizingen verschijnt op het  
toneel in april 2020
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Eldon en nVent HOFFMAN creëren een  
speler van wereldformaat in behuizingen

 nVent-fabricagefaciliteiten
 Fabricagefaciliteiten voor behuizingen
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Eldon wordt wereldwijd actief  
als onderdeel van nVent HOFFMAN

En dit gebeurt als volgt… 

Aan de ene kant is er de wereldwijde nVent Group met nVent 
HOFFMAN als het merk voor elektrische behuizingen. Het 
merk is wereldwijd goed vertegenwoordigd, maar is minder 
aanwezig in Europa. Aan de andere kant is er Eldon, een in Europa 
gerenommeerd bedrijf op het gebied van elektrische behuizingen, 
met een groot groeipotentieel in de rest van de wereld.

ONZE KRACHTEN BUNDELEN IS EEN LOGISCH EN GOED IDEE
nVent Hoffman en Eldon vullen elkaar goed aan op vele niveaus. 
Daarom is het een perfect idee om deze twee sterke merken van 
behuizingen samen te voegen. Om dit te bereiken, is Eldon per 
september 2019 onderdeel van nVent geworden. 

nVent is een wereldwijd bedrijf gespecialiseerd in elektrische 
aansluitingen met ca. 9.000 medewerkers op ongeveer
80 locaties over de hele wereld. 

Samen zullen we in een sterke positie staan om lokale en 
wereldwijde klanten te ondersteunen. Onze gebundelde krachten 
liggen in wereldwijde productie locaties en een hoogwaardig, 
concurrerend scala aan elektrische IEC- en NEMA-behuizingen plus 
oplossingen voor thermisch beheer. 

Samen beschikken we over indrukwekkende bronnen op het gebied 
van R&D en digitaliseringinitiatieven, waardoor we wereldwijd een 
nog breder assortiment van gesynchroniseerde oplossingen kunnen 
ontwikkelen.

Bij Eldon is het altijd onze visie geweest om een speler van 
wereldformaat in behuizingen te worden. Vele van onze 
klanten werken op wereldwijde schaal en om in verschillende 
continenten lokaal identieke producten te kunnen kopen, 
hebben wij een wereldwijde productie aanwezigheid nodig. 
Deze visie wordt nu werkelijkheid.
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EEN KLANTGERICHTE BENADERING
Vanaf eind april 2020 zullen de samengevoegde ondernemingen 
Eldon en nVent HOFFMAN voor het eerst onder de nieuwe naam 
nVent HOFFMAN gaan opereren. De strategie is gericht op het 
vergroten van de capaciteit van het bedrijf, het investeren in 
digitalisering en het intensiveren van onze klantgerichte market-back 
benadering. Uw succes is onze business. Wij grijpen kansen die 
gekoppeld zijn aan belangrijke industriesegmenten en geografische 
uitbreiding, en we stimuleren productiviteit en snelheid, allemaal om 
ervoor te zorgen dat we wereldwijd een uitstekende service bieden.

WIJ STREVEN ERNAAR DE KLANTERVARING TE BIEDEN DIE U 
VAN ONS VERWACHT
Wij willen benadrukken dat de dagelijkse ondersteuning die wij bieden 
‘business as usual’ is. Na verloop van tijd zullen de naam en het 
logo worden veranderd maar u blijft toegang hebben tot dezelfde 
mensen, dezelfde service en dezelfde producten in een breder en snel 
ontwikkelend oplossingsgericht assortiment – lokaal en wereldwijd. 

Lees verder voor meer informatie over de nieuwe onderneming en hoe de 
toegewijde medewerkers van Eldon en nVent HOFFMAN een stapje verder 
gaan om u de best mogelijke service te bieden.
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‘Eenvoudig zijn om zaken mee te doen’ betekent ook dat wij tools en 
informatie op onze websites verstrekken die u helpen bij uw technische 
werkzaamheden. 

TOOLS DIE UW WERK GEMAKKELIJKER MAKEN
Op onze website hebt u toegang tot configurators, tekeningen in elke 
oorspronkelijke indeling, productgegevensbladen, montage-instructies 
(ook geanimeerd), 2D- en 3D-bibliotheken voor EPLAN, white papers en 
software voor klimaatbeheersing.

MAXIMALE ONTWERPFLEXIBILITEIT
Elke productlijn bevat een verscheidenheid aan ontwerpen die, in 
combinatie met een breed scala aan accessoires, vele verschillende 
configuraties mogelijk maken. Deze accessoires zijn eenvoudig te 
installeren en kunnen door één persoon worden gemonteerd, waardoor 
de montagetijd en -kosten worden verminderd. Wilt u wijzigingen 
aanbrengen in een standaardbehuizing? Geen probleem – zoals 
voorheen bieden wij een reeks speciale oplossingen aan, zoals 
gaten, schroefdraad, uitsparingen, verhoogde corrosiebestendigheid, 
aangepaste kleuren, transparante ruiten, ventilatieroosters, gelaste 
tapeinden en nog veel meer. 

VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE EISEN
Voor ons betekent ‘eenvoudig zaken mee te doen’ ook continue 
ontwikkeling en verbeteringen van onze producten. Nu we verdergaan 
als nVent HOFFMAN blijven de belangrijke ontwikkelingsdrijfveren 
veel van onze R&D besturen. Deze drijfveren, namelijk snelle montage, 
optimale bescherming en aantrekkelijk ontwerp, dragen bij aan het 
leveren van optimale behuizingen die voldoen aan uw specifieke eisen. 
Snelle montage is bijvoorbeeld essentieel voor paneelbouwers 
en machinebouwers. Zij kunnen de montagetijd en dus ook de 
productiekosten verminderen als ze werken met onze behuizingen.

Eenvoudig om zaken mee  
te doen. Vandaag, morgen 
en in de toekomst 
Onder de naam nVent HOFFMAN zal ons team over de hele wereld  
ervoor blijven zorgen dat wij ‘gemakkelijk zijn om zaken mee te doen’.  
Wij streven ernaar het juiste product, op het juiste moment, op de juiste 
plaats en tegen de juiste prijs te leveren. Onze producten zijn het resultaat  
van een continue innovatie en zijn ontworpen om gemakkelijk mee te 
kunnen werken. Een voorbeeld hiervan is onze click-in technologie, 
waarmee één persoon zonder tools een installatie kan uitvoeren. 
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Een sterk wereldwijd 
IEC-productaanbod

De nieuwe toevoegingen van het afgelopen jaar omvatten niet 
alleen nieuwe producten, maar ook ongeveer 20 andere upgrades. 
Het is onze ambitie om nieuwe producten en upgrades in een nog 
sneller tempo toe te voegen wanneer nieuwe klanteisen worden 
geïdentificeerd of aan ons worden doorgegeven.

UITGEBREID WERELDWIJD AANBOD
De integratie van Eldon in nVent HOFFMAN biedt vele voordelen 
voor de klant. Een daarvan is de mogelijkheid om relevante 
producten uit de productserie van nVent HOFFMAN toe te voegen 
aan het nieuwe wereldwijde IEC-aanbod in markten waar extra 
productbehoeften worden geïdentificeerd. 

Hiernaast zullen de productielijnen van nVent HOFFMAN in haar 
fabrieken over heel de wereld geconfigureerd en aangepast worden 
om de productie van de Eldon-producten aan te kunnen. Dus, als u, 
als klant van ons ergens in Europa, elders in de wereld activiteiten 
verricht, willen wij u op die locaties en in de nabije toekomst 
identieke behuizingsoplossingen kunnen leveren.

ÉÉN BEDRIJF, ÉÉN PRODUCTAANBOD
Om voor iedereen duidelijk te maken dat we één bedrijf zijn 
met één wereldwijde productportfolio, zullen alle producten als 
nVent gelabeld worden. Mogelijk ziet u tijdens een zeer korte 
overgangsperiode op identieke producten zowel Eldon- als nVent-
labels, maar u kunt er zondermeer vanuit gaan dat dit exact dezelfde 
producten zijn.

Het huidige productprogramma van Eldon wordt nu de IEC-reeks 
van nVent HOFFMAN. Alle oplossingen waarmee u vertrouwd 
bent zijn hierin inbegrepen, evenals vele nieuwe toevoegingen
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PANEELBOUWERS  

Zoals altijd is uw  
productiviteit onze prioriteit

DE EXPRESS 
CUSTOMIZATION WORDT 
VOORTGEZET
Wilt u standaardbehuizingen 
aanpassen? Wij blijven Express 
Customization aanbieden in al 
onze magazijnen. Rechthoekige 
en cirkelvormige uitsparingen, 
gaten en draadgaten kunnen 
in elk deel van de kast of de 
deur van een kast uit voorraad 
worden bewerkt.

Nu wij deel uitmaken van 
nVent HOFFMAN kunnen we 
oplossingen aanbieden die de 
doorgaans tijdrovende en dure 
handmatige methoden voor 
aanpassingen aan de behuizing 

elimineren, en uw werkproces 
verder stroomlijnen. 

GEAUTOMATISEERDE 
OPLOSSINGEN DIE UW 
PRODUCTIVITEIT VERHOGEN
Door arbeidsintensieve 
aanpassingstaken te 
automatiseren met een van 
de oplossingen van het nVent 
HOFFMAN ModCenter, kunt 
u een hogere productiviteit 
en flexibiliteit realiseren. Ons 
ModCenter kan gaten en 
uitsparingen maken. De Personal 
Wiring Assistant levert de juiste 
draad, exact op de juiste lengte 
gesneden, precies wanneer u 
die nodig hebt, en de NC-Cut 

Onze behuizingen zijn ontworpen 
voor snelle en eenvoudige 
montage waardoor er tijd wordt  
bespaard voor het montage-
personeel. Wanneer bijvoorbeeld 
twee combineerbare behuizingen 
worden gekoppeld, kan ca. 12 
minuten aan montagetijd worden 
bespaard in vergelijking met 
conventionele ontwerpen. 

Tijdsbesparing wordt gerealiseerd 
met behulp van click-in zijpanelen, 
koppelbeugels met click-in 
systeem of profielen met click-in 
profiel voor talrijke accessoires. 
In de meeste gevallen is geen 
gereedschap of kooimoeren 
nodig voor montage. 

nVent HOFFMAN zal het volledige assortiment IEC-producten 
van Eldon met dezelfde artikelnummers blijven aanbieden. We 
blijven ook upgrades en nieuwe producten aanbieden, maar in 
een versneld tempo. Onze samengevoegde capaciteiten maken 
het mogelijk om meer te doen in kortere tijd waardoor uw 
activiteiten productiever worden. 
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te monteren. De configurator kan 
zowel standaard als aangepaste 
behuizingen en accessoires 
configureren.

DEZELFDE CONTACT PERSOON 
– SNELLERE DOORLOOPTIJD
De dagelijkse activiteiten 
en ondersteuning blijven 
onveranderd. U blijft gebruikmaken 

maakt kabelgoten en DIN-rails 
gebruiksklaar. 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
PRODUCTCONFIGURATOR 
Met onze gebruiksvriendelijke 
productconfigurator kunt 
u de exacte behuizingen 
specificeren die u nodig hebt om 
componenten en apparatuur in 

van het ERP-systeem van Eldon 
en dezelfde contactpersoon 
in de klantenservice. Onze 
lokale magazijnen blijven ook 
behouden, maar wij willen in 
de toekomst focussen op een 
nog snellere levering van uw 
bestellingen.

ModCenter Personal Wiring Assistant NC-Cut
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MACHINEBOUWERS

Onze behuizingen blijven 
100% compatibel met uw 
apparatuur

GESPECIALISEERDE SERVICE 
– LOKAAL EN WERELDWIJD
Waar uw behuizing ook wordt 
geproduceerd, onze lokale 
specialisten kennen onze 
productiemogelijkheden en 
weten hoe wij aan uw eisen 
kunnen voldoen. Zij zullen 
ervoor zorgen dat we onze 
beloften, lokaal en wereldwijd, 
nakomen.

Met nVent HOFFMAN’s 
volledige Hazardous Location 
productaanbod en het complete 
NEMA productpakket, zijn er 

vrijwel geen beperkingen in wat 
u uw klanten aan kunt bieden 
om te voldoen aan de specifieke 
vereisten op locatie. 

DESKUNDIGE 
ONDERSTEUNING VAN 
CONCEPT TOT ONTWERP
Wij werken nauw met u samen, 
van concept tot ontwerp met 
tekeningen,  tot aan de productie 
van de nieuwe behuizing. Het is 
ons doel om de allerbeste, meest 
efficiënte behuizingsoplossing 
te creëren op basis van ons 
standaardproductassortiment. 

Geen enkele eis op het 
gebied van behuizingen is te 
complex. Of u nu standaard of 
aangepaste behuizingen wilt, 
wij zetten al onze expertise in 
om een oplossing te bieden 
die bijdraagt aan het succes 
van uw projecten en een 
goed rendement geeft op uw 
investering. We maken altijd een 
prototype en zetten ons in voor 
snelle levertijden wanneer de 
voor u ontwikkelde oplossing in 
productie gaat.  

Eldon en nVent HOFFMAN zullen samen exact de aangepaste 
behuizingsoplossing blijven bieden die u nodig hebt. Maar er 
is ook een nieuwe dimensie – u kunt uw ontwerp snel op één 
locatie laten ontwerpen en vervolgens via een andere locatie 
in de wereld aankopen. Met exact dezelfde specificatie en 
kwaliteit. 
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 y 2D- en 3D-tekeningen in 100 
oorspronkelijke tekenindelingen

 y 2D-macro’s voor EPLAN P8 2.6  
of hoger

 y 3D-macro’s voor EPLAN Pro Panel
 y Klimaatbeheersingsoftware
 y Configurators

Met onze gebruiksvriendelijke 
productconfigurator kunt u de 
exacte behuizingen specificeren 
die u nodig hebt om componenten 
en apparatuur in te monteren. De 
configurator kan zowel standaard 
als aangepaste behuizingen en 
accessoires configureren.

Aanpassingen zonder prob le  men.  
Onze geavanceerde productie - 
faciliteiten kunnen behuizingen  
leveren in allerlei speciale 
maten, met hogere corrosie-
bestendigheid, ver schillende 
kleuren, diverse uitsparingen en 
glasdeuren evenals ventilatie-
roosters, gelaste tapbouten en 
gemonteerde accessoires. 

GEAVANCEERDE TECHNISCHE 
SUPPORT TOOLS
Om u te helpen bij uw project-
engineering, bieden we een 
breed scala aan online tools aan, 
waaronder:

HEBT U AL BEROEP OP ONS 
GEDAAN OM PRODUCTEN 
AAN TE PASSEN?
Uiteraard blijven wij ook uw 
aangepaste producten leveren 
met behoud van dezelfde 
artikelnummers. Wij blijven 
ook aan uw voorraadvereisten 
voldoen als u ervoor hebt 
gekozen om dat aspect van 
uw bedrijf aan ons toe te 
vertrouwen. 
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SYSTEEMINTEGRATORS EN EINDGEBRUIKERS

We kijken ernaar uit u 
wereldwijd van dienst te zijn

wereldwijd managementteam 
voor key-accounts zal 
een oplossing creëren, 
ondersteund door wereldwijde 
overeenkomsten, die voldoen 
aan uw exacte eisen. Zij 
zullen ook rekening houden 
met eventuele behoeften op 
het gebied van aftersales-
ondersteuning, bijvoorbeeld 
voor koel appara tuur die door 
ons wordt geleverd.

Waar uw behuizing ook wordt 
geproduceerd, onze lokale 
specialisten kennen onze 
productiemogelijkheden en 
weten hoe wij aan uw eisen 
kunnen voldoen. Zij zullen 
ervoor zorgen dat we onze 
beloften, lokaal en wereldwijd, 
nakomen.

Wij bieden producten aan voor 
een uitgebreide reeks verticals, 
waaronder energie, infrastructuur 
en commerciële gebouwen. 

WAT UW EINDGEBRUIKERS 
OOK NODIG HEBBEN
Wij zetten al onze expertise in 
om een behuizingsoplossing te  
bieden die een positieve bijdrage  
levert aan het succes van uw  
projecten, en een goed rendement  
op uw investeringen. Ons 

Het wereldwijde bereik van nVent HOFFMAN, de uitgebreide 
NEMA-reeks en het aanbod voor gevaarlijke locaties, aangevuld 
met de IEC-serie van Eldon, bieden u een uitzonderlijke basis  
om precies te kiezen wat u nodig hebt. Dankzij onze 
wereldwijde productiefaciliteiten kunnen we ervoor zorgen 
dat uw specificaties 100% worden nagekomen en dat de 
gespecificeerde producten worden geleverd, precies daar waar 
u ze nodig hebt, op het juiste moment en tegen de juiste prijs. 
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GEAVANCEERDE TECHNISCHE 
SUPPORT TOOLS
Om u te helpen bij uw project-
engineering, bieden we een 
breed scala aan online tools aan, 
waaronder:

 y 2D- en 3D-tekeningen in 100 
oorspronkelijke tekenindelingen

 y 2D-macro’s voor EPLAN P8 2.6 
of hoger

 y 3D-macro’s voor EPLAN Pro 
Panel

 y Klimaatbeheersingsoftware
 y Configurators

FUNCTIONALITEIT, 
GEVOEL, ESTHETISCHE 
AANTREKKINGSKRACHT
Een van onze ontwikkelings-
drijfveren is gericht op alle 
aspecten van vorm en functie, 
om behuizingen en accessoires 
te optimaliseren voor de best 
mogelijke gebruikerservaring. 
Wij houden ook rekening met 
de visuele aantrekkingskracht. 
Zo worden functionaliteit en 
esthetiek gecombineerd tot een 
eersteklas gebruikerservaring. 

Met onze gebruiksvriendelijke 
productconfigurator kunt 
u de exacte behuizingen 
specificeren die u nodig hebt 
om componenten en apparatuur 
in te monteren. De configurator 
kan zowel standaard als 
aangepaste behuizingen en 
accessoires configureren. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


