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Fakta 
om Eldon
Presentasjon av Eldons fortid, nåtid og fremtid.



Produsent av skap av høy kvalitet

Konsistent 
kvalitet

Dyktige 
medarbeidere

Global
tilstedeværelse

Kontinuerlig
innovasjon



Mer enn 90 års erfaring

Elektro Ljus & Kraft ble grunnlagt i Nässjö i Sverige  
av Karin og Josef Randholm. 

De første produktene som ble solgt: batteridrevne radioer,  
elektriske varmeovner og koblingsutstyr. 

Navnet ble endret til Eldon AB. 
ELDON er et svensk ord for elektrisk enhet. 

Det første skapet var en koblingsboks for varmeskap.

Den spede begynnelsen

1922–1948



1960–2005

Mer enn 90 års erfaring

Utvikling mot et internasjonalt selskap 

Det åpnes nye salgskontorer og fabrikker  
i viktige land, og det internasjonale nettverket  
av forhandlere styrkes. 

Et investeringsfond kjøper opp Eldon i 1999.

Plan for tunge investeringer for å innføre automatisert produksjon. 



2006–2012

Mer enn 90 års erfaring

Utløsing av ledelsen i 2006.

Reaksjon på den globale finanskrisen  
og på markedskrav gjennom 

– sammenslåing av fabrikker 

– fremming av slank produksjon  

– avvikling av ICT-virksomheten for å bli spesialist i industrimarkedet 

– innføring av nye tilpassingsmuligheter 

– innføring av et nytt og forbedret produktprogram.

Utvikling av et sterkt fundament



2013 OG VIDERE

Mer enn 90 års erfaring

Bygger opp varemerket.

Salgsprofesjonalisme.

Enkelt å gjøre forretninger med.

Vi bygger fremtiden vår



Flere kunder velger Eldon

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

Stabil salgsvekst



Globale inntekter

europa

90 %

andre

10 %



Standard- 
produkter 
Porteføljen vår er utformet 
for å dekke alle behovene dine.



Produktportefølje

GULVSKAP

MENNESKE/MASKIN-
GRENSESNITTVEGGMONTERTE

SKAP

KOBLINGS- 
BOKSER

Klikk her for å 
se en film om 
Eldons produkter
og tjenester

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


 Tilbehør

MONTERING

GENERELT TILBEHØR

FESTE

SAMMENKOBLING

DØRER

Klikk her for å 
se en film om 
Eldons produkter
og tjenester

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


Fullt kompatibelt tilbehør
Klikk her for å 
se en film om 
Eldons produkter
og tjenester

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


Periferiutstyr

KLIMAKONTROLL

KABELHÅNDTERING

Klikk her for å 
se en film om 
Eldons produkter
og tjenester

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


Miljøer og sertifisering

Utendørsskap
EMC-skap
Hygienisk design

Bevis

Spesialmiljøer



Støtteverktøy

Teknisk materiell
Tekniske 2D/3D-tegninger
Eldon-makroer
Animert monteringsveiledning / PDF
Dataark
Bevis

Programvare 
Klimakontroll
Kraft og distribusjon

Dokumentasjon 
Generell katalog
Katalog i kortversjon



Tilpassings-
muligheter 
Dyktige ingeniører og topp moderne 
produksjon gjør at vi kan tilpasse 
standardskap etter dine spesifikke behov.



Grunnleggende maskinbearbeiding  
for små partier.

Levering innen få dager.

Verktøy for pristilbud på Internett.

Ekspresstilpassing
Klikk her for å 
se en film om 
Eldons ekspress- 
tilpassing

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


Hull og utskjæringer.

Tilpassede mål.

Tilpassede farger.

Kundespesifikt tilbehør.

Avansert tilpassing
Klikk her for å 
se en film om 
Eldons ekspress- 
tilpassing

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


Mekanisk montering

Monteringen av 57 tilbehør førte til 
en kostnadsbesparelse for Bombardier på 12 800  euro / 100 
enheter.

Montering av tilbehør  
og periferiutstyr.

Nyt godt av Eldons  
lavkostproduksjon.

For lojale kunder.

Klikk her for å 
se en film om 
Eldons ekspress- 
tilpassing

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


Tjenester

Avtaler om lagerføring  
for å overholde tidsfristene dine.

Assistanse i prosessen med å  
oppnå ytterligere sertifisering.

Klikk her for å 
se en film om 
Eldons ekspress- 
tilpassing

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


Markeds- 
posisjonering
Vi vet at ethvert prosjekt  
krever sin egen tilnærming.



Industri- og byggemarkeder 

Kraft og distribusjon Automatisering og kontroll Maskiner

Fordeler:

Åpent system for ulike komponentmerker

Løsning testet i henhold til IEC 61439

Skalerbar i størrelse og atskillelsesform

Andre prosjekter innen kraft og distribusjon:

Repsol – fordelingssentral for tilleggstjenester, Spania 

Operaen i Oslo – hovedfordelingssentral, Norge

Al Andalus Theater – hovedfordelingssentral, Spania

Strømfordelingssentraler og nettransformatorhus

GUNNEBO INDUSTRIER
 SVERIGE



Kraft og distribusjon Automatisering og kontroll Maskiner

Fordeler:

Stort utvalg av dimensjoner og tilbehør for å dekke kundens behov

Fleksible og effektive tjenester for logistikk og tilpassing

Fullgod prosjektstyring

Andre prosjekter innen automatisering og kontroll:

Bombardier – togsignalsystemer, Sverige

Siemens – signalsystemer for motorveier, Nederland

Emerson – industriautomatisering

Aramco – prosessautomatisering, Saudi-Arabia

GOUDSMIT-COMIREC 
NEDERLAND

Kontrollpaneler for metallseparasjonsprosess i et gjenvinningsanlegg

Industri- og byggemarkeder 



Kraft og distribusjon Automatisering og kontroll Maskiner

Fordeler:

Sterk støtte i tilpassingsprosessen

Stort tilbud av tilpassingsmuligheter

Kostnadsbesparelser takket være monteringstjenester

Andre prosjekter innen maskinbygging:

KBA – trykkpresser, Tyskland

Vestas – vindmøller, Danmark

Tetra Pack – emballasjemaskiner, Sverige

BYSTRONIC
SVEITS

Kontrollpanel for laserskjæresystemet Fiber 4020

Industri- og byggemarkeder 



Eldons 
drifts- 
system
Produktivitet, kvalitet, levering til rett tid.



Produksjonsanleggene våre befinner 
seg både i Europa og Asia.

Mer enn 50 000 m2 produksjonsareal.

Mer enn 700 dyktige medarbeidere.

Produksjonsanlegg



Konsistent kvalitet og  
produktivitet er konstante  
drivkrefter for økt automatisering.

Høy grad av automatisering



Kvalitetssystem

Kontroll av innkommende varer.

Kontroll av ferdigstilte varer.

Intern og ekstern revisjon.



Lager

Moderne systemer gir høyere 
nøyaktighet.

Mer enn 30 000 m2 lagerareal  
for globale forsendelser fra  
Romania, Nederland, Storbritannia, 
Sverige, Spania og India.



Eldon. Enclosure solutions for you.




