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Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och en 
ledande kraft vad gäller optimerade lösningar för krävande applikationer, 
meddelade idag att man förvärvat den privatägda tyska 
strömförsörjningstillverkaren Eplax. Förvärvet förstärker ytterligare 
Powerbox kompetens inom kundanpassad lösningar för fyra huvudsakliga 
marknader – industri, medicin, tåg/transport samt försvar – där företaget 
utvecklar och säljer kraftomvandlare av premiumkvalitet för system som 
kräver hög tillförlitlighet. 

Powerbox och Eplax har sammanlagt mer än 80 års expertis inom 
strömförsörjningsområdet och har gemensamt levererat mer än 3500 
kundanpassade lösningar för krävande applikationer världen över. Eplax, som 
grundades 1964, har utvecklat mer än 1000 lyckade kundprojekt. Med sin djupa 
kunskap är de väl kända för att överträffa sina kunders förväntningar vad gäller 
kvalitet, tuffa krav och verkningsgrad och också för att bidra till produkternas  
livslängd och pålitlighet. Företagets portfölj innehåller också en rad 
standardprodukter för rackapplikationer. 

‘‘Powerbox och Eplax har sedan länge ett nära samarbete i att utveckla 
högkvalitativa kundanpassade lösningar till några av världens mest krävande 
industrier och även i att tillföra enkelhet i komplexa applikationer’’ säger Martin 
Sjöstrand, Powerbox C.E.O. ’’Vi är mycket glada över detta förvärv och 
införlivandet av Eplax kunniga och erfarna personal till Powerboxgruppen 
kommer att gagna alla våra kunder och främja företagets strategi att bringa 
enkelhet och kvalitet till komplexa kraftsystem.’’ 

‘‘Det långa samarbetet mellan Powerbox och Eplax har visat att kombinationen 
av våra kompetenser och tillgångar varit uppskattat av våra gemensamma 
kunder. Tillsammans kan vi erbjuda marknaden både ledande tekniska och 
kostnadsoptimerade lösningar’’ säger Andreas Mielke, Eplax delägare. ’’Jag är 
övertygad om att vi med vår utökade globala närvaro, i kombination med en 
stark R&D-kompetens samt många standardprodukter, gemensamt kan uppnå 
vår fulla potential av kunnande för att uppnå fortsatt framgång  på marknaden.’’ 
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About Powerbox 

Founded in 1974, with headquarters in Sweden and local operations in 15 
countries on four continents, Powerbox serves customers around the globe. We 
focus on four major markets - industrial, medical, railway and transportation, 
and defense - for which the company designs and market premium quality 
power conversion systems for demanding applications. Our mission is to use 
our expertise to increase our customers’ competitiveness by meeting their entire 
power needs. Every aspect of our business is focused on that goal, from the 
design of the advanced components that go into in our products to our 
customer service. Powerbox is recognized for technical innovations that reduce 
energy consumption and the company's ability to manage the full product 
lifecycle, minimizing environmental impacts.  

 

For more information 
Visit www.prbx.com 
Please contact Patrick Le Fèvre, Director Marketing and Communication 
+46 (0)158 703 00 
marcom@prbx.com 
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