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Euroopan suurimpiin teholähteiden toimittajiin ja johtaviin vaativien 
teholähteiden kehittäjiin kuuluva Powerbox on ostanut saksalaisen 
teholähdevalmistaja Eplaxin. Yrityskauppa vahvistaa Powerboxin 
valmiuksia toimittaa räätälöityjä teholähteitä etenkin neljälle 
pääsegmentilleen: teollisuuteen, lääkintälaitteisiin, ajoneuvo- ja 
rautatieteollisuuteen ja puolustusteollisuuteen. Suunnittelemme ja 
toimitamme näille toimialoille korkealaatuisia teholähteitä erityisen hyvää 
luotettavuutta vaativiin käyttökohteisiin. 

Powerboxilla ja Eplaxilla on takanaan yhteensä yli 80 vuoden kokemus, ja 
yhteensä yritykset ovat toimittaneet yli 3 500 yksilöllisesti suunniteltua 
teholähdettä vaativiin sovelluksiin kaikkialla maailmassa. Vuonna 1964 VERO-
nimellä perustetun Eplaxin referensseihin sisältyy yli 1 000 yksilöllistä 
teholähdeprojektia. Syvällinen osaaminen auttaa yritystä ylittämään 
asiakasvaatimukset niin laadun, toimintavarmuuden kuin energiatehokkuuden 
suhteen. Eplaxin tuotteet tunnetaankin luotettavuudestaan ja pitkästä 
käyttöiästään. Yrityksellä on myös laaja vakiotuotevalikoima räkkiasennuksiin. 

’’Powerbox ja Eplax ovat jo pitkään toimittaneet laadukkaita räätälöityjä 
teholähteitä kaikkein vaativimmille toimialoille tavoitteenaan yksinkertaistaa 
monimutkaisia järjestelmiä’’, toteaa Powerboxin toimitusjohtaja Martin 
Sjöstrand. ’’Olemme innoissamme tästä yrityskaupasta. Eplaxin osaaminen ja 
ammattitaitoinen henkilökunta hyödyttää koko Powerboxin asiakaskuntaa ja 
tukee yrityksen strategiaa kehittää yksinkertaisempia ja laadukkaita 
teholähdejärjestelmiä.’’ 

’’Powerboxin ja Eplaxin pitkäaikainen yhteistyö on osoittanut, että yhteiset 
asiakkaamme arvostavat yritysten yhteistä osaamista ja resursseja. Yhdessä 
pystymme tarjoamaan tekniikaltaan ja kustannustehokkuudeltaan markkinoiden 
johtavia ratkaisuja’’, sanoo Eplaxin omistajiin kuuluva Andreas Mielke. ’’Olen 
varma, että parempien maailmanlaajuisten myyntivalmiuksien, vahvan T&K-
osaamisen ja vakiotuotteiden valikoimien ansiosta pystymme yhdessä 
tehokkaammin hyödyntämään menestyspotentiaalin markkinoilla.’’ 
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Powerbox 

Vuonna 1974 perustetun Powerboxin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa. Yritys 
palvelee asiakkaita eri puolilla maailmaa 15 maassa ja neljässä maanosassa. 
Keskitymme neljään segmenttiin: teollisuuteen, lääkintälaitteisiin, ajoneuvo- ja 
rautatieteollisuuteen ja puolustusteollisuuteen. Suunnittelemme ja 
markkinoimme näille korkealaatuisia muuntimia vaativiin käyttökohteisiin. 
Tavoitteemme on erikoisosaamisemme avulla parantaa asiakkaidemme 
kilpailukykyä täyttämällä kaikki heidän teholähde- ja muunnintarpeensa. 
Liiketoimintamme kaikki osa-alueet tähtäävät tähän tavoitteeseen tuotteisiimme 
käytettävien edistyksellisten komponenttien suunnittelusta asiakaspalveluun. 
Powerbox tunnetaan energiankulutusta pienentävistä teknisistä innovaatioista ja 
kyvystään hallita tuotteiden koko elinkaari ympäristövaikutukset minimoiden.  
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