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Powerbox opkøber Power Technics for
at styrke deres design kapaciteter til
krævende applikationer.
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Powerbox, der er blandt Europas største leverandører af strømforsyninger
og gennem fire årtier en førende virksomhed inden for optimering af
forsyningsløsninger til krævende applikationer, meddeler i dag, at de
har erhvervet aktiverne i det tidligere Power Technics BV i EttenLeur, Holland. Aktiverne omfatter produkter IP'er,
laboratorieudstyr, lager mm. Dette opkøb vil styrke Powerbox
design kapaciteter til krævende applikationer.
Power Technics som har base i Holland - har været en frontløber indenfor
udvikling, design, og produktion af elektroniske strømforsyninger til industri,
defense, marine, jernbaner, telekommunikation, OEM, og medicinske
applikationer. Drevet af teknologiske innovationer har Power Technics udviklet
en række power løsninger og platforme for applikationer, der kræver høj kvalitet
og pålidelighed.
"Powerbox og Power Technics har et langvarigt samarbejde bag sig, og har i
fællesskab designet strømforsyningsløsninger til komplekse Marine og Defense
systemer der opfylder høje kvalitets krav og som har resulteret i stor
kundetilfredshed" udtaler Louis Masreliez VP of Sales Nord Europa.
Power Technics ressourcer vil være til gavn for alle Powerbox’s kunder og
garanterer at produkter udviklet af Power Technics fortsat vil være at finde på
markedet.
Power Technics vil blive fuldt integreret i Powerbox Group og vil fortsat være at
finde i samme faciliter i Holland.
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Om Powerbox:
Powerbox er grundlagt i 1974 og er i dag en af Europas største virksomheder
inden for strømforsyning. Med sit hovedkvarter i Sverige og lokal
repræsentation i 15 lande på fire kontinenter betjener Powerbox kunder over
hele verden inden for fire hovedområder, industri, medico, transport/jernbane
og forsvar. Gennem sine omfattende kompetencer, erfaring og et bredt program
kombinerer Powerbox rollerne som rådgiver og leverandør, og det hjælper
kunderne til en bedre konkurrenceevne gennem individuelt tilpassede og
optimerede strømforsyninger til kundens eksakte behov. Powerbox er anerkendt
for sin tekniske innovation, som bidrager til at reducere energiforbrug samt
virksomheden evne til at håndtere hele produktlevetidscyklussen, så
miljøpåvirkningerne bliver mindst mulige.
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