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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon er i ferd med å bli nVent HOFFMAN
En virkelig global skappartner inntar scenen i april 2020
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 nVent-produksjonssteder
 Produksjonssteder for skap
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Eldon blir global som en del  
av nVent HOFFMAN

Slik skjer det … 

På den ene siden har vi den globale nVent-gruppen med sin 
elektroskapmerkevare, nVent HOFFMAN. Merkevaren er godt 
representert over hele verden, men har en lavere tilstedeværelse i 
Europa. På den andre siden har vi Eldons elektroskapvirksomhet, 
godt etablert i Europa og med stort potensial for vekst i resten av 
verden.

DET GIR MENING Å KOMBINERE VÅRE STYRKER
nVent Hoffman og Eldon utfyller hverandre godt på mange nivåer. 
Derfor gir det mening å kombinere disse to sterke skapmerkevarene. 
For å oppnå dette ble Eldon en del av nVent i september 2019. 

nVent er et globalt selskap som spesialiserer seg på elektriske 
tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, med rundt 9 000 ansatte på 
omtrent 80 steder over hele verden. 

Sammen er vi i en sterk posisjon til å støtte lokale og globale 
kunder. Våre kombinerte styrker ligger i en global produksjon og 
et konkurransedyktig utvalg av både IEC- og NEMA-skap av høy 
kvalitet, i tillegg til løsninger for klimakontroll. 

Sammen har vi imponerende ressurser når det gjelder FoU og 
digitaliseringsinitiativer, slik at vi kan utvikle en enda bredere, 
synkronisert løsningsportefølje over hele verden.

Hos Eldon har visjonen vår vært å bli en global skapaktør med 
evne til å betjene kundene våre i en ekstra dimensjon. Mange 
av kundene våre gjør forretninger i en global skala, og for å 
kunne forsyne identiske produkter lokalt på flere kontinenter 
trenger vi en global produksjon. Denne visjonen er nå i ferd med 
å bli virkelighet.
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EN KUNDEFOKUSERT TILNÆRMING
Fra slutten av april 2020 vil den nye sammenslåtte virksomheten til 
Eldon og nVent HOFFMAN driftes under navnet nVent HOFFMAN. 
Strategien fokuserer på å skalere bedriftens evne, investere i digital 
transformasjon og intensivere den markedsbaserte, kundefokuserte 
tilnærmingen vår. Din suksess er vår virksomhet. Vi griper mulig-
hetene knyttet til viktige bransjesegmenter og geografisk utvidelse 
og fremmer produktivitet og hastighet, alt for å sikre at vi leverer en 
virkelig enestående service over hele verden.

VI ER OPPTATT AV Å LEVERE DEN KUNDEOPPLEVELSEN DU 
FORVENTER FRA OSS
Vi vil at du skal være fullstendig klar over at alt er som vanlig når 
det gjelder den daglige støtten vi tilbyr. Med tid vil navnet og logoen 
være ulik, men du har tilgang til de samme personene, den samme 
servicen og de samme produktene i en bredere, raskt utviklende 
løsningsportefølje – lokalt og globalt. 

Les videre for å finne ut mer om det nye prosjektet og hvordan Eldon og 
nVent HOFFMAN sine engasjerte medarbeidere vil gjøre det lille ekstra for å 
gi deg best mulig service.
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Å være enkle å gjøre forretninger med betyr også å levere verktøy og 
informasjon på våre nettsteder som hjelper deg med det tekniske 
arbeidet ditt. 

VERKTØY SOM GJØR JOBBEN ENKLERE
På det lokale nettstedet vårt kan du få tilgang til konfiguratorer, 
tegninger i alle originale formater, produktdatablader, monterings_
anvisninger (også animerte), et 2D- og 3D-bibliotek for EPLAN, 
rapporter og programvare for klimakontroll.

MAKSIMAL DESIGNFLEKSIBILITET
Hver produktserie består av en rekke design som, kombinert med 
et bredt utvalg av tilbehør, gjør det mulig å lage mange forskjellige 
konfigurasjoner. Dette tilbehøret er enkelt å installere og kan monteres 
av én person, noe som bidrar til å redusere monteringstiden og 
kostnadene.

Trenger du modifikasjoner av et standardskap? Ikke noe problem 
– som tidligere tilbyr vi en rekke spesialløsninger, slik som hull, 
gjengeskjæring, utskjæringer, økt bestandighet mot rust, tilpassede 
farger, gjennomsiktige vinduer, luftventiler, sveisede tapper og mer. 

OPPFYLLE DINE NØYAKTIGE BEHOV
For oss betyr det å være enkle å gjøre forretninger også kontinuerlig 
produktutvikling og forbedringer. Etter hvert som vi går fremover som 
nVent HOFFMAN vil viktige utviklingsambisjoner fortsette å lede mye 
av forskningen og utviklingen vår. Disse ambisjonene – rask montering, 
optimal beskyttelse og tiltalende design – bidrar til å levere optimale 
skap som oppfyller kravene dine. 

Rask montering er for eksempel avgjørende for panelbyggere og 
maskinbyggere. De kan redusere monteringstiden og dermed 
produksjonskostnadene når de arbeider med skapene våre.

Enkelt å gjøre forretninger 
med. I dag, i morgen og i
fremtiden 
Etter hvert som vi går videre som nVent HOFFMAN vil teamet vårt 
over hele verden fortsette å sikre at vi er enkle å gjøre forretninger 
med. Vi er opptatt av å levere det rette produktet til rett tid og 
sted, og til riktig pris. Resultatet av kontinuerlig innovasjon er at 
produktene våre også er utformet for å være lette å jobbe med. Et 
eksempel er CLICK-IN-teknologien vår, som gjør det mulig for én 
person å håndtere installasjonen uten verktøy. 
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Et sterkt globalt  
IEC-produkttilbud

Nye tillegg i 2019 omfatter både nye produkter og rundt 
20 andre oppgraderinger. Ambisjonen vår er å fortsette å legge 
til nye produkter og oppgraderinger i enda raskere tempo når nye 
kundekrav identifiseres eller sendes til oss.

UTVIDET GLOBALT TILBUD
Integreringen av Eldon i nVent HOFFMAN gir mange kundefordeler. 
En av disse er muligheten til å legge til relevante produkter fra 
produktutvalget til nVent HOFFMAN i det nye globale IEC-tilbudet i 
markeder der det er identifisert ytterligere produktbehov. 

Det vil også foregå rekonfigurering og omorganisering av produk
sjonslinjene til nVent HOFFMAN i fabrikkene over hele verden for 
å håndtere produksjonen av Eldon-produktene. Så hvis du som 
kunde hvor som helst i Europa, har virksomhet andre steder i verden, 
har vi som mål å kunne levere deg identiske skapløsninger på de 
stedene og i nærmeste fremtid – med samme kvalitet og samme 
spesifikasjoner.

EN BEDRIFT, ETT PRODUKTTILBUD
For å gjøre det helt klart for alle at vi er en bedrift med en global 
produktportefølje vil alle produkter være merket nVent. Du kan se 
både Eldon- og nVent-etiketter på identiske produkter over en svært 
kort overgangsperiode, men du kan være sikker på at de vil være 
nøyaktig de samme produktene.

Eldons nåværende produktprogram er i ferd med å bli nVent 
HOFFMAN sin IEC-serie. Dette inkluderer alle løsningene du 
er kjent med, i tillegg til mange nye tillegg. 
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PANELBYGGERE 

Som alltid er produktiviteten 
din prioriteten vår

EKSPRESSTILPASSING 
FORTSETTER
Trenger du modifisering av 
standardskap eller ekstra 
ressurser? Vi vil fortsette å tilby 
ekspresstilpassing ved alle 
lagrene våre. Rektangulære 
og runde utskjæringer, hull og 
gjengede hull kan maskineres 
hvor som helst på kabinettet 
eller døren på et standardskap.

Som en del av nVent HOFFMAN 
kan vi nå tilby løsninger som 
eliminerer de tradisjonelt tid - 
krevende og kostbare manuelle  
metodene for å utføre skap-

modifikasjoner og effektivisere 
måten du arbeider på. 

AUTOMATISERTE LØSNINGER 
SOM ØKER PRODUKTIVITETEN
Ved å automatisere arbeids-
intensive modifikasjonsoppgaver 
ved hjelp av en hvilken som helst 
nVent HOFFMAN ModCenter-
løsning, oppnår du høyere 
produktivitet og fleksibilitet. 
Vårt ModCenter håndterer hull 
og utskjæringer. Den personlige 
koblingsassistenten sørger 
for riktig ledning, kuttet til den 
nøyaktige lengden, akkurat når du 
trenger den, og NC-Cut klargjør 
kabelkanaler og DIN-skinner. 

Skapene våre er utformet for  
rask og enkel montering, noe  
som sparer tid for monterings-
personell. For eksempel er 
anslaget at 12 minutter kan 
spares når to kombinerbare skap 
blir rekkemontert, sammenlignet 
med tradisjonell design. 

Tidsreduksjonen blir oppnådd 
takket være sidepaneler som 
klikkes på plass, sammen-
koblingsbraketter som klikkes på 
plass, og CLICKINprofilsystemer 
for en rekke tilbehør. I de fleste 
tilfeller er det ikke nødvendig  
med verktøy eller burmuttere. 

nVent HOFFMAN vil fortsette å tilby Eldons fulle utvalg av  
IEC-produkter med samme delenumre. Vi vil også fortsette med 
å tilby oppgraderinger og nye produkter, men i et raskere tempo. 
Våre kombinerte ressurser gjør det mulig å gjøre mer og gjøre
det raskere, slik at driften din blir mer produktiv. 
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kan konfigurere både standard 
og tilpassede skap og tilbehør.

SAMME KONTAKT – 
RASKERE BEHANDLING
Daglige aktiviteter og støtte 
forblir intakte. Du vil fortsette 
å bruke Eldons ERP-system og 

BRUKERVENNLIG 
PRODUKTKONFIGURATOR 
Den brukervennlige 
produktkonfiguratoren vår 
gjør at du kan spesifisere de 
eksakte skapene du trenger for 
å oppbevare komponenter og 
utstyr. Konfiguratoren gjør at du 

ha samme kontaktperson hos 
kundeservice. De lokale lagrene 
våre forblir også som de er, selv 
om vi har til hensikt å fokusere 
på å håndtere bestillingene dine 
enda raskere i fremtiden.

ModCenter Personlig koblingsassistent NC-Cut
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MASKINBYGGERE

Skapene våre vil fortsette  
å samsvare 100 % med  
utstyret ditt

SPESIALSERVICE – LOKALT 
OG GLOBALT
Uansett hvor skapet ditt skal  
produseres, forstår våre  
lokale spesialister produk sjons-
mulighetene våre og hvordan 
vi kan dekke behovene dine. 
De sørger for at vi lever opp til 
løftene våre, lokalt og globalt.

Med nVent HOFFMANs 
fullstendige tilbud for farlige 
plasseringer og hele NEMA-
serien med produkter er det  
praktisk talt ingen 

begrensninger når det gjelder hva 
du kan tilby kundene og hvordan 
du kan oppfylle kravene deres til 
plassering. 

EKSPERTSTØTTE FRA 
KONSEPT TIL DESIGN
Vi vil arbeide sømløst med 
deg fra konsept til design med 
tegninger helt frem til produksjon 
av det nye skapet. Målet vårt er 
å skape den aller beste og mest 
kostnadseffektive skapløsningen 
basert på det standard produkt-
utvalget vårt. 

Ingen behov innen skap løs-
ninger er for kompliserte. Det 
spiller ingen rolle om du ønsker 
et standardskap eller et tilpasset 
skap. Vi bruker all ekspertisen 
vår til å levere en løsning som 
bidrar til å sikre at prosjektet ditt 
blir vellykket, og som gir god 
avkastning på investeringen. 
Vi lager alltid en prototype 
og forplikter oss til korte 
leveringstider når løsningen 
som er utviklet for deg, blir satt i 
produksjon.  

Eldon og nVent HOFFMAN vil sammen fortsette å tilby 
akkurat den modifiserte skapløsningen du trenger. Det finnes 
imidlertid også en ny dimensjon – du kan snart få designet 
ditt utviklet på ett sted og deretter levert til andre steder over 
hele verden. Med nøyaktig samme spesifikasjoner og kvalitet. 
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 y 2D- og 3D-tegninger i 100 
originale tegningsformater

 y 2D-makroer for EPLAN P8 
versjon 2.6 eller høyere

 y 3D-makroer for EPLAN Pro Panel
 y Programvare for klimakontroll
 y Konfiguratorer

Den brukervennlige 
produktkonfiguratoren vår 
gjør at du kan spesifisere de 
eksakte skapene du trenger for 
å oppbevare komponenter og 
utstyr. Konfiguratoren gjør at du 
kan konfigurere både standard 
og tilpassede skap og tilbehør.

Tilpassing medfører ingen 
problemer. De toppmoderne 
produksjonsanleggene våre 
kan brukes til å produsere skap 
med en rekke spesielle mål, økt 
bestandighet mot rust, tilpassede 
farger, ulike utskjæringer og 
glassdører samt påskrudde 
muttere, luftventiler, sveisede 
tapper og forhåndsmonterte 
tilbehør. 

AVANSERTE STØTTEVERKTØY 
FOR TEKNISK ARBEID
For å hjelpe deg med prosjekt-
eringen tilbyr vi et bredt utvalg av 
verktøy på Internett, inkludert:

HAR DU ALLEREDE 
MODIFISERT PRODUKTER 
HOS OSS?
Vi vil selvfølgelig fortsette 
å levere de modifiserte 
produktene dine, med samme 
delenumre. Vi vil også fortsette 
å oppfylle kravene dine til lagring 
hvis du har valgt å overlate det 
aspektet av virksomheten din 
til oss. 



14   

SYSTEMINTEGRATORER OG SLUTTBRUKERE

Vi ser frem til å betjene  
deg globalt

avkastning på investeringen. 
Det globale teamet vårt for 
kontoadministrasjon vil opprette 
en løsning som støttes av 
globale avtaler som oppfyller 
behovene dine. De vil også 
vurdere eventuelle behov for 
ettersalgsstøtte, for eksempel 
kjøleutstyr som leveres av oss.

Uansett hvor skapet ditt skal 
produseres, forstår våre lokale 
spesialister produk sjons-

mulighetene våre og hvordan 
vi kan dekke behovene dine. 
De sørger for at vi lever opp til 
løftene våre, lokalt og globalt.

FUNKSJONALITET, FØLELSE, 
ESTETISK APPELL
En av utviklingsambisjonene 
våre tar for seg alle aspekter 
når det kommer til form, type og 
funksjon for å få optimale skap 
og tilbehør, slik at man kan få en 
best mulig brukeropplevelse. Vi 

Vi tilbyr produkter for et bredt 
utvalg av vertikale profiler, 
inkludert diskret produksjon, 
prosessproduksjon, energi, 
infrastruktur og kommersielle 
bygninger. 

UANSETT HVILKE 
SLUTTBRUKERBEHOV DU HAR
Vi bruker all ekspertisen vår til 
å levere en skapløsning som 
bidrar til å sikre at prosjektet ditt 
blir vellykket, og som gir god 

nVent HOFFMANs globale rekkevidde, omfattende NEMA-serie 
og tilbud for farlige plasseringer utfylt med Eldon IEC-serien, 
gir deg et ekstraordinært grunnlag for å velge akkurat det du 
trenger. Takket være den globale produksjonen vår kan vi sørge 
for at spesifikasjonene dine dekkes 100 %, og at de angitte 
produktene leveres nøyaktig der du trenger dem til rett tid og  
til riktig pris. 
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 y 2D- og 3D-tegninger i 100 
originale tegningsformater

 y 2D-makroer for EPLAN P8 
versjon 2.6 eller høyere

 y 3D-makroer for EPLAN Pro Panel
 y Programvare for klimakontroll
 y Konfiguratorer

Den brukervennlige produkt-
konfiguratoren vår gjør at du kan 
spesifisere de eksakte skapene 
du trenger for å oppbevare 
komponenter og utstyr. 

tar også hensyn til en behagelig 
følelse og visuell appell. Dermed 
kombineres funksjonalitet 
og estetikk i en førsteklasses 
bruker opplevelse. 

AVANSERTE STØTTE-
VERKTØY FOR TEKNISK 
ARBEID
For å hjelpe deg med prosjekt-
eringen tilbyr vi et bredt utvalg 
av verktøy på Internett, inkludert:

Konfiguratoren gjør at du kan 
konfigurere både standard og 
tilpassede skap og tilbehør. 



16   

nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Den kraftige porteføljen vår av merkevarer:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


