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Powerbox neemt de eigendommen over 
van Power Technics en versterkt 
hiermee haar design capaciteit en 
mogelijkheden voor hoogwaardige 
applicaties.  

Persbericht 
12 april 2016 
 

Powerbox, één van de grootste bedrijven in Europa op het gebied van 
power supplies en al meer dan 4 decennia marktleider op het gebied van 
optimalisatie van oplossingen in veeleisende applicaties kondigt vandaag 
aan dat zij de activiteiten, eigendommen: warehouse, apparatuur en 
productrechten van voormalig Power Technics BV in Etten-Leur 
overnemen. Met deze overname versterkt Powerbox haar design 
capaciteit en mogelijkheden voor ontwikkelingen aan hoogwaardige 
applicaties.  

Power Technics is gevestigd in Nederland en is een absolute koploper op het 
gebied van ontwikkeling, design en productie van elektronische voedingen voor 
onder andere industrie, luchtvaart, maritiem, telecommunicatie, defensie en 
medische applicaties. Gedreven door technologische innovaties is Power 
Technics erin geslaagd een lijn van power platformen op te zetten die een hoge 
kwaliteit en betrouwbaarheid vertegenwoordigen.  

“Powerbox en Power Technics hebben een langdurige relatie en ontwerpen 
sinds jaar en dag voedingen voor complexe maritieme en defensie gerichte 
systemen en behalen hierbij een hoge kwaliteitseis gecombineerd met een 
tevreden gevoel bij de klant, ” aldus Louis Masreliez VP of Sales Noord Europa. 
“De toevoeging van de capaciteit en kennis van Power Technics aan Powerbox 
geeft al onze klanten voordelen en de bestaande klanten zijn gegarandeerd van 
voortzetting van de voor hen zo belangrijke producten. 

Power Technics wordt volledig geïntegreerd in de Powerbox Group en de 
werkzaamheden zullen voortgezet worden in het pand van Power Technics aan 
de Nijverheidsweg 126 in Nederland.  
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Over Powerbox 

Opgericht in 1974, met het hoofdkantoor in Zweden en lokale vestigingen in 15 
landen op vier continenten, bedient Powerbox klanten over de hele wereld. 
Gericht op vier belangrijke markten; industrie, medisch, rail en transport, en 
defensie, ontwikkelt en ontwerpt het bedrijf hoogwaardige power supplies voor 
veeleisende toepassingen. Het is onze missie om onze expertise te gebruiken 
om het ontwikkelniveau van onze klanten te verhogen door te voldoen aan hun 
behoefte. Elk aspect van ons bedrijf is gericht op dat doel, van het ontwerp met 
geavanceerde componenten die in onze producten gebruikt worden tot aan 
onze klantenservice. Powerbox wordt erkend voor de technische innovaties die 
het energieverbruik verminderen en het vermogen van de onderneming om de 
volledige levenscyclus van een product te beheren, met daarbij het 
minimaliseren van de impact op het milieu. 

Voor meer informatie: 
Bezoek www.prbx.com 
Contact Patrick Le Fèvre, Director Marketing en Communication 
+46 (0)158 703 00 
marcom@prbx.com 

 

 


