
Enclosure solutions for you 



Oversigt

Fakta om Eldon

Standardprodukter 

Kundetilpassede løsninger 

Markedsposition

Eldons styresystem 



Fakta 
om Eldon
Eldons fortid, nutid og fremtid.



Producent af skabe i høj kvalitet

Ensartet 
kvalitet

Dygtige 
medarbejdere

Global
tilstedeværelse

Kontinuerlig
innovation



Over 90 års erfaring

Elektro Ljus & Kraft blev grundlagt i Nässjö, Sverige, 
af Karin og Josef Randholm. 

Først solgte produkter: Batteridrevne radioer, 
elektriske varmeapparater og eltavler. 

Navnet blev ændret til Eldon AB. 
ELDON er et svensk ord for elektrisk apparat. 

Det første skab var et fordelerskab til ovne.

De tidlige år

1922-1948



1960-2005

Over 90 års erfaring

Vejen til en international virksomhed 

Nye salgskontorer og fabrikker blev åbnet 
i nøglelande, og det internationale netværk 
af forhandlere blev styrket. 

Investeringsfond overtager Eldon i 1999.

Stor investeringsplan til implementering af automatiseret produktion. 



2006-2012

Over 90 års erfaring

Ledelsesopkøb i 2006.

Reaktion på den globale finansielle krise 
og markedets krav: 

- konsolidering af fabrikker 

- introduktion af lean manufacturing 

- fravalg af IT-løsninger for at blive specialist på industrimarkedet 

- indførsel af kundetilpassede løsninger 

- indførsel af et nyt og forbedret produktprogram.

Et stærk fundament



2013  
OG VIDERE FREM

Over 90 års erfaring

Etablering af vores brand.

Salgsprofessionalisme.

En god samarbejdspartner.

Opbygning af vores fremtid



Flere kunder vælger Eldon

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

Stabil salgsfremgang



Global indtjening

Europa
90 %

andrE

10 %



Standard- 
produkter 
Vores sortiment er designet 
til at dække alle dine behov.



Produktsortiment

GULVSKABE

HUMAN MACHINE 
INTERFACEVÆGMONTEREDE

SKABE

KLEM- 
KASSER

Klik her for at se 
filmen om 
Eldons
Produktsortiment

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


 Tilbehør

MONTERING

GENERELT TILBEHØR

FASTGØRELSE

SAMMENBYGNINGSSKABE

DØRE

Klik her for at se 
filmen om 
Eldons
Produktsortiment

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


Tilbehør er fuldt ud kompatibelt
Klik her for at se 
filmen om 
Eldons
Produktsortiment

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


Eksternt udstyr

VARMESTYRING

KABELSTYRING

Klik her for at se 
filmen om 
Eldons
Produktsortiment

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


Miljøer og certificering

Udendørsskabe
EMC-skabe
Hygiejnisk design

Certifikater

Særlige miljøer



Supportværktøjer

Tekniske materialer
Tekniske 2D/3D-tegninger
Eldon-makroer
Animeret/PDF-monteringsvejledning
Datablade
Certifikater

Software 
Varmestyring
Effekt og fordeling

Dokumentation 
Generelt katalog
Short-form katalog



Kundetilpasnings-
funktioner 
Vores ekspertise inden for avanceret 
produktion gør os i stand til at tilpasse vores 
standardskabe til dine specifikke krav.



Grundlæggende bearbejdning af  
små partier.

Levering i løbet af et par dage.

Onlinetilbudsværktøj.

Hurtig kundetilpasning
Klik her for at se 
filmen om 
Eldons 
Express bearbejdning

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


Huller og udskæringer.

Brugerdefinerede mål.

Brugerdefinerede farver.

Kundespecifikt tilbehør.

Kundespecifikke skabe
Klik her for at se 
filmen om 
Eldons 
Express bearbejdning

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


Mekanisk montering

Monteringen af 57 stk. tilbehør gav 
Bombardier en omkostningsbesparelse på € 12.800/100 enheder.

Montering af tilbehør 
og eksternt udstyr.

Drag fordel af Eldons 
prisbillige produktion.

Til tilbagevendende kunder.

Klik her for at se 
filmen om 
Eldons 
Express bearbejdning

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


Services

Lageropbevaring, så vi kan 
overholde jeres tidsplan.

Hjælp i processen med at 
opnå yderligere certificering.

Klik her for at se 
filmen om 
Eldons 
Express bearbejdning

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


Markeds- 
position
Vi ved at hvert enkelt projekt 
kræver forskellige tilgange.



Industri og byggeri 

Effekt og fordeling Automatisering og kontrol Maskiner

Fordele:

Åbent system til forskellige komponentmærker

Testet løsning i henhold til IEC 61439

Dimensioner størrelse og skilleform

Andre projekter inden for strøm og distribution:

Repsol – forsyningstavle, Spanien 

Operahuset i Oslo – hovedstrømtavle, Norge

Al Andalus-teatret – hovedstrømtavle, Spanien

Hovedfordelingstavler og transformatorskabe

GUNNEBO INDUSTRIES
 Sverige



Effekt og fordeling Automatisering og kontrol Maskiner

Fordele:

Stort udvalg af størrelser og tilbehør for at imødekomme kundens krav

Fleksibel og effektiv logistik samt kundetilpassede services

Tilfredsstillende projektledelse

Andre projekter inden for automation og kontrol:

Bombardier – signalsystemer, Sverige

Siemens – trafikstyringssystemer, Holland

Emerson – industriel automatisering, Spanien

Aramco – procesautomatisering, Saudi-Arabien

GOUDSMIT-COMIREC 
HOLLAND

Kontrolpaneler til metalsortering i et genanvendelsesanlæg

Industri og byggeri 



Effekt og fordeling Automatisering og kontrol Maskiner

Fordele:

Solid support i tilpasningsprocessen

Bred vifte af kundetilpasningsfunktioner

Omkostningsbesparelse takket være monteringsservices

Andre projekter inden for maskinkonstruktion:

KBA – trykkerimaskiner, Tyskland

Vestas – vindmøller, Danmark

Tetra Pak – emballagemaskiner, Sverige

BYSTRONIC
SCHWEIZ

Kontrolpanel til laserskæringssystemet BySprint Fiber 4020

Industri og byggeri 



Eldons 
styre-system
Produktivitet, kvalitet, rettidig levering.



Vi har produktionsanlæg i både 
Europa og Asien.

Over 50 000 m2 stort 
produktionsareal.

Produktionsanlæg



Ensartet kvalitet og 
produktivitet er konstante drivkræfter 
for øget automatisering.

Højt niveau af automatisering



Kvalitetssystem

Kontrol af modtagne varer.

Kontrol af færdige varer.

Intern og ekstern revision.



Eldon lager

Moderne systemer giver 
større præcision.

Over 30 000 m2 lagerplads 
til leveringer over hele verden fra 
Rumænien, Holland, England, Sverige, 
Spanien og Indien.



Eldon. Enclosure solutions for you.




