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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

Eldon blir nVent HOFFMAN
En verkligt global kapslingspartner dyker upp på scenen i april 2020
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Eldon och nVent HOFFMAN skapar 
en global spelare inom skåp

 nVents produktionsanläggningar
 Anläggningar för tillverkning av kapslingar
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Eldon blir globalt som en del  
av nVent HOFFMAN

Så här går det till … 

Å ena sidan har vi den globala nVent-gruppen med sitt varumärke 
för elkapslingar, nVent HOFFMAN. Märket är välrepresenterat runt 
om i världen men har mindre närvaro i Europa. Å andra sidan har vi 
Eldons elskåpsverksamhet, som är väletablerad i Europa och har 
stor tillväxtpotential i övriga världen.

DET ÄR EN BRA IDÉ ATT KOMBINERA VÅRA STYRKOR
nVent Hoffman och Eldon kompletterar varandra väl på många 
nivåer. Det är därför fullständigt logiskt att kombinera dessa två 
starka varumärken inom kapslingar. För att uppnå detta blev Eldon i 
september 2019 en del av nVent. 

nVent är ett globalt företag som specialiserar sig på lösningar för 
elektriska anslutningar och skydd, med cirka 9 000 anställda på 
ungefär 80 platser runt om i världen. 

Tillsammans får vi en stark position för att stödja lokala och 
globala kunder. Våra kombinerade styrkor ligger i en global 
produktionsnärvaro och ett högkvalitativt, konkurrenskraftigt 
sortiment av både IEC- och NEMA-kapslingar samt lösningar för 
värmehantering. 

Tillsammans har vi imponerande resurser för FoU och digitalisering, 
vilket gör att vi kan utveckla ett ännu bredare, synkroniserat utbud av 
lösningar över hela världen.

På Eldon har vår vision varit att bli en global aktör inom 
kapslingar med kapacitet att betjäna våra kunder i en 
ytterligare dimension. Många av våra kunder verkar i global 
skala. För att kunna köpa in identiska produkter lokalt på flera 
kontinenter behöver vi därför en global produktionsnärvaro. 
Nu blir den här visionen verklighet.
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EN KUNDCENTRERAD APPROACH
Från slutet av april 2020 kommer Eldons och nVent HOFFMANs 
nya sammanslagna verksamhet att verka under namnet 
nVent HOFFMAN. Vår strategi fokuserar på att bygga ut 
företagets kapacitet, investera i digitalisering och förstärka vår 
marknadsorienterade, kundcentrerade approach. Din framgång 
är vårt jobb. Vi utnyttjar de möjligheter som erbjuds av viktiga 
branschsegment och av vår geografiska expansion. Vi driver även 
på produktivitet och ledtider, allt för att vi ska kunna erbjuda bästa 
möjliga service över hela världen.

DET ÄR VÅR PLIKT ATT LEVERERA DEN KUNDUPPLEVELSE  
DU FÖRVÄNTAR DIG FRÅN OSS
Du behöver inte tvivla på att när det gäller vår dagliga support 
rullar verksamheten på som vanligt. Med tiden kommer namnet 
och logotypen att ändras, men du har tillgång till samma personer, 
samma service och samma produkter, men i en bredare portfölj av 
lösningar som utvecklas snabbt – lokalt och globalt. 

Om du läser vidare får du veta mer om det nya företaget och om hur Eldons 
och nVent HOFFMAN engagerade medarbetare kommer att göra sitt 
yttersta för att ge dig bästa möjliga service.
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Att vara lätta att göra affärer med innebär också att tillhandahålla 
verktyg och information på våra webbplatser som hjälper dig i ditt 
konstruktionsarbete. 

VERKTYG SOM GÖR DITT JOBB ENKLARE
Via vår lokala webbplats har du tillgång till konfiguratorer, ritningar  
i originalformat, produktdatablad, monteringsanvisningar  
(även animerade), 2D- och 3D-bibliotek för EPLAN, rapporter och 
programvara för värmehantering.

MAXIMAL FLEXIBILITET I UTFORMNINGEN
Varje produktserie finns i en mängd olika konstruktioner som, i 
kombination med vårt breda utbud av tillbehör, gör det möjligt att 
skapa många olika konfigurationer. De här tillbehören är enkla att 
installera och kan monteras av en person, vilket bidrar till att hålla 
monteringstider och -kostnader låga.

Behöver du få en standardkapsling modifierad? Inga problem – precis 
som tidigare erbjuder vi en rad speciallösningar, som håltagning, 
gängning, urfräsningar, ökad korrosionsbeständighet, anpassade färger, 
genomskinliga fönster, ventilationsgaller, svetsade bultar med mera. 

ATT UPPFYLLA DINA KRAV EXAKT
För oss innebär ”lätt att göra affärer med” även kontinuerlig produkt-
utveckling och förbättringar. När vi går vidare som nVent HOFFMAN 
kommer de viktigaste ledorden för utveckling fortfarande att styra 
mycket av vår forskning och utveckling. Dessa ledord – snabb 
montering, optimalt skydd och tilltalande design – bidrar till att  
leverera optimala skåp som uppfyller just dina krav. 

Snabb montering är till exempel avgörande för panel- och maskin-
byggare. De kan med våra kapslingar minska monteringstiden och 
därmed produktionskostnaderna.

Lätta att göra affärer med. 
Idag, imorgon och i framtiden 

När vi går vidare som nVent HOFFMAN kommer vårt team över hela 
världen att fortsätta se till att vi är ”lätta att göra affärer med”. Vi 
strävar efter att leverera rätt produkt, vid rätt tidpunkt, på rätt plats 
och till rätt pris. Våra produkter, som är resultatet av kontinuerlig 
innovation, är även utformade för att vara enkla att arbeta med. Ett 
exempel är vår click in-teknik som gör att en person kan hantera 
installationen utan verktyg. 
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Ett starkt globalt produkt-
erbjudande inom IEC

Bland de nya tilläggen under 2019 finns både nya produkter och 
ett 20-tal andra uppgraderingar. Vår ambition är att fortsätta lägga 
till nya produkter och uppgraderingar i ännu snabbare takt när nya 
kundkrav identifieras, eller vidarebefordras till oss.

UTÖKAT GLOBALT ERBJUDANDE
Integreringen av Eldon med nVent HOFFMAN erbjuder många 
kundfördelar. En av dessa är möjligheten att lägga till relevanta 
produkter från nVent HOFFMANs produktsortiment till det nya 
globala IEC-erbjudandet på marknader där ytterligare produktbehov 
identifieras. 

Ett annat pågående arbete kommer att vara att förse produktions-
linjerna i nVent HOFFMANs fabriker över hela världen med 
konfigurationer och verktyg för att hantera tillverkningen av Eldons 
produkter. Så om du är kund till oss i Europa och har verksamhet 
någon annanstans i världen strävar vi efter att kunna leverera 
identiska kapslingslösningar även där, i en nära förestående framtid 
– samma kvalitet, samma specifikationer.

ETT FÖRETAG, ETT PRODUKTERBJUDANDE
För att det tydligt ska framgå att vi är ett företag, med en global 
produktportfölj, kommer alla produkter att vara märkta nVent. Det 
kan hända att både Eldon- och nVent-dekaler kan förekomma på 
identiska produkter under en mycket kort övergångsperiod, men du 
kan vara säker på att de kommer att vara exakt samma produkter.

Eldons aktuella produktprogram blir nu på nVent HOFFMANs 
IEC-sortiment. Detta omfattar alla de lösningar du redan känner 
till, samt många nya tillägg.  
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PANELBYGGARE 

Er produktivitet är, som  
alltid, vår högsta prioritet

EXPRESSANPASSNINGAR 
FORTSÄTTER
Behöver du modifiera standard
kapslingar, eller extra resurser? 
Vi kommer att fortsätta erbjuda 
expressanpassning på alla våra 
lager. Rektangulära och cirkulära 
urtag, hål och gängade hål kan 
utföra på vilken del som helst 
av huset eller dörren hos en 
standardkapsling.

Som en del av nVent 
HOFFMAN hjälper vi dig 
arbeta mer effektivt genom 
att vi nu kan erbjuda lösningar 
som eliminerar manuella 

modifieringar av kapslingar som 
kostar tid och pengar. 

AUTOMATISERADE LÖSNINGAR 
SOM ÖKAR PRODUKTIVITETEN
Genom att automatisera 
arbetskrävande modifieringar 
med en av nVent HOFFMANs 
ModCenter-lösningar kan du uppnå 
högre produktivitet och flexibilitet. 
ModCenter hanterar hål och urtag. 
Med Personal Wiring Assistant 
får du rätt vajer, skuren till exakt 
rätt längd, precis när du behöver 
den, och med NC-Cut förbereds 
kabelkanaler och DIN-skenor. 

Våra kapslingar är utformade för 
snabb och enkel montering, vilket 
håller nere monteringstiden. 
Uppskattningsvis kan till exempel 
12 minuters sparas in när två 
kombinerbara inkapslingar 
används, jämfört med 
traditionella konstruktioner. 

Tidsbesparingen uppnås genom 
användning av sidopaneler som 
klickas in, fästen som klickas in 
eller profilsystem som klickas 
in och som används för en 
mängd olika tillbehör. I de flesta 
fall behövs inga verktyg eller 
hylsmuttrar. 

nVent HOFFMAN kommer att fortsätta erbjuda Eldons hela 
sortiment av IEC-produkter med samma artikelnummer. Vi 
kommer även att fortsätta erbjuda uppgraderingar och nya 
produkter, men i en snabbare takt. Med våra kombinerade 
resurser kan vi göra mer och göra det snabbare, vilket gör din 
verksamhet mer produktiv. 
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både standardkapslingar och 
anpassade kapslingar och 
tillbehör.

SAMMA KONTAKT – 
SNABBARE EXPEDIERING
De dagliga aktiviteterna och 
supporten förblir oförändrad. 

ANVÄNDARVÄNLIG 
PRODUKTKONFIGURATOR 
Med vår lättanvända 
produktkonfigurator kan du 
specificera exakt de skåp du 
behöver för komponenter 
och utrustning. Konfiguratorn 
kan hantera konfigurering av 

Du kommer fortfarande att 
använda Eldons ERP-system 
och ha samma kontaktperson 
på kundtjänsten. Våra lokala 
lager kommer också att finnas 
kvar. Vi tänker dock fokusera på 
att expediera dina beställningar 
ännu snabbare i framtiden.

ModCenter Personal Wiring Assistant NC-Cut
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MASKINBYGGARE

Våra kapslingar kommer  
att fortsätta att matcha din 
utrustning till 100 %

SPECIALISTSERVICE – 
LOKALT OCH GLOBALT
Var din kapsling än ska tillverkas 
förstår våra lokala specialister 
vår tillverkningskapacitet och 
hur vi kan uppfylla dina behov. 
De kommer att se till att vi lever 
upp till våra löften, lokalt och 
globalt.

Med nVent HOFFMANs 
”Hazardous Location”-serie för 
farliga platser och deras NEMA-
produktserie finns det i stort sett 
inga gränser när det gäller vad 

du kan erbjuda dina kunder för 
att uppfylla deras platskrav. 

EXPERTSUPPORT FRÅN 
KONCEPT TILL DESIGN
Vi arbetar sömlöst med dig, 
från koncept till konstruktion 
med ritningar genom hela 
processen fram till produktionen 
av det nya skåpet. Vårt mål 
är att skapa den bästa och 
mest kostnadseffektiva 
kapslingslösningen baserat 
på vårt standardsortiment av 
produkter. 

Det finns inga krav på 
kapslingslösning som är för 
komplexa. Oavsett om du vill 
ha standardkapslingar eller 
anpassade kapslingar kan vi 
med all vår expertis leverera 
en lösning som hjälper dig 
att säkerställa att ditt projekt 
blir framgångsrikt och ger bra 
avkastning. Vi skapar alltid en 
prototyp och förbinder oss vid 
snabba ledtider när den lösning 
som utvecklats för dig går till 
produktion.  

Eldon och nVent HOFFMAN kommer tillsammans att erbjuda 
exakt den lösning för modifierade kapslingar du behöver. Men 
det finns också en ny dimension – du kan snart få din design 
konstruera på en plats och sedan tillverkad på andra platser i 
världen. Med exakt samma specifikation och kvalitet. 
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brett utbud av onlineverktyg,  
bland annat:

 y 2D- och 3D-ritningar i 100 olika 
ritningsformat

 y 2D-makron för EPLAN P8 2.6  
eller högre

 y 3D-makron för EPLAN Pro Panel
 y Programvara för värmehantering
 y Konfiguratorer

Med vår lättanvända produkt- 
 konfigurator kan du specificera 
exakt de skåp du behöver för 
komponenter och utrustning. 
Konfiguratorn kan hantera 
konfigurering av både standard

Anpassningar utgör inga 
problem. Våra toppmoderna 
produktionsanläggningar kan 
leverera kapslingar med en 
mängd olika specialdimensioner, 
högre korrosionsbeständighet, 
anpassade färger, olika urtag, 
glasdörrar samt förmonterade 
muttrar, ventilationsgaller, 
svetsade bultar och förmonterade 
tillbehör. 

TOPPMODERNA 
KONSTRUKTIONSVERKTYG
För att hjälpa dig med konstruk-
tionen för ditt projekt har vi ett 

kapslingar och anpassade 
kapslingar och tillbehör.

HAR DU REDAN ANPASSAT 
PRODUKTER HOS OSS?
Vi kommer naturligtvis att 
fortsätta leverera modifierade 
produkter, med samma 
artikelnummer. Vi kommer 
också att fortsätta att uppfylla 
dina lagerbehov om du har valt 
att anförtro den delen av din 
verksamhet till oss. 
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SYSTEMINTEGRERING OCH SLUTANVÄNDARE

Vi ser fram emot att hjälpa 
dig globalt

Key Account Management-
team skapar en lösning som 
motsvarar kraven in i minsta 
detalj och som backas upp av 
globala avtal. De tar också i 
beaktande eventuella behov av 
eftermarknadssupport, för t.ex. 
kylutrustning vi levererar.

Var din kapsling än ska tillverkas 
förstår våra lokala specialister 
vår tillverkningskapacitet och 
hur vi kan uppfylla dina behov. 

De kommer att se till att vi lever 
upp till våra löften, lokalt och 
globalt.

FUNKTION, KÄNSLA, 
UTSEENDE
Ett av ledorden i vår 
produktutveckling är att beakta 
såväl form som passform och 
funktion i alla aspekter för att 
skapa optimala kapslingar och 
tillbehör och ge bästa möjliga 
användarupplevelse. Vi tar 

Vi erbjuder produkter för 
ett brett utbud av vertikaler, 
inklusive tillverkningsindustri, 
processindustri, energi, 
infrastruktur och fastigheter. 

VAD ÄN DINA 
SLUTANVÄNDARE BEHÖVER
Vi kan med all vår expertis 
leverera en lösning som hjälper 
dig att säkerställa att ditt projekt 
blir framgångsrikt och ger 
bra avkastning. Vårt globala 

nVent HOFFMANs globala räckvidd, omfattande NEMA-
sortiment och produkter för farliga miljöer, kompletterat med 
Eldons IEC-sortiment, ger dig en utomordentlig bas för att välja 
exakt vad du behöver. Tack vare vår globala produktionsnärvaro 
kan vi se till att dina specifikationer uppfylls till 100 % och att 
de specificerade produkterna levereras exakt där du behöver 
dem vid rätt tidpunkt, till rätt pris. 
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 y 2D- och 3D-ritningar i 100 olika 
ritningsformat

 y 2D-makron för EPLAN P8 2.6 
eller högre

 y 3D-makron för EPLAN Pro Panel
 y Programvara för värmehantering
 y Konfiguratorer

Med vår lättanvända 
produktkonfigurator kan du 
specificera exakt de skåp du 
behöver för komponenter 
och utrustning. Konfiguratorn 

också med en bra känsla och 
ett visuellt tilltalande utseende 
i beräkningen. Funktionalitet 
och estetik förenas på 
så sätt i en förstklassig 
användarupplevelse. 

TOPPMODERNA 
KONSTRUKTIONSVERKTYG
För att hjälpa dig med 
konstruktionen för ditt projekt 
har vi ett brett utbud av 
onlineverktyg, bland annat:

kan hantera konfigurering av 
både standardkapslingar och 
anpassade kapslingar och 
tillbehör. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


