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Powerbox stärker ytterligare sin 
förmåga att ta fram lösningar för 
krävande applikationer genom förvärvet 
av tillgångarna i ledande Power 
Technics 

Press Release 
2016-04-12 
 
Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan 
mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar 
för krävande applikationer, tillkännager idag förvärvet av tillgångarna i 
före detta Power Technics BV i Etten-Leur, Nederländerna. Tillgångarna 
inkluderar immateriella rättigheter för produkter, laboratorieutrustning, 
lager, etc. Genom förvärvet ökar Powerbox sina resurser och stärker 
förmågan att ta fram strömförsörjningslösningar för krävande 
applikationer.  

Power Technics, baserat i Nederländerna, är ledande i utveckling, konstruktion 
och produktion av elektroniska kraftaggregat för industri, flyg, sjöfart, järnväg, 
telekommunikation, OEM och medicinska applikationer. Baserat på innovativa 
teknologier har Power Technics utvecklat en serie strömförsörjningslösningar 
och plattformar för applikationer med karv på hög tillförlitlighet och kvalitet. 

”Powerbox och Power Technics har länge samarbetat i framtagningen av 
strömförsörjningslösningar för komplexa system inom marin- och 
försvarssegmenten, ett samarbete där vi överträffat höga kvalitetskrav och fått 
mycket nöjda kunder” säger Louis Masreliez, VP Sales för norra Europa. 
”Tillförandet av Power Technics resurser och kompetens till Powerbox gagnar 
alla våra kunder samtidigt som det garanterar kontinuitet och support för den 
stora installerade basen av produkter utvecklade av Power Technics”. 

Power Technics integreras fullt ut i Powerbox Group och kommer även 
fortsättningsvis att verka i samma lokaler i Nederländerna. 

Om Powerbox 

Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor I Sverige och lokal verksamhet i 15 
länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i 
första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg 
och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis 
till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade 
strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till 
kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett 
grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad 
energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. 
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För mer information 
Besök www.prbx.com 
Kontakta Patrick Le Fèvre, Director Marketing and Communication 
+46 (0)158 703 00 
marcom@prbx.com 

 

 

 


