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Powerbox køber Eplax og styrker sit 
udbud af kundespecifikke 
strømforsyninger til krævende 
applikationer 
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Powerbox, der er blandt Europas største producenter og leverandører af 
strømforsyninger og førende inden for optimerede forsyningsløsninger til 
krævende formål, har netop opkøbt det privatejede tyske 
strømforsyningsselskab, Eplax. Opkøbet medvirker til at styrke Powerbox’ 
portefølje af kundespecifikke strømforsyningsløsninger, der især er rettet 
mod fire store markeder - industri, medico, jernbane/transport samt 
forsvar. Det er typisk områder, hvortil Powerbox designer og distribuerer 
de bedste effektkonverteringssystemer, hvor en høj grad af pålidelighed 
er påkrævet. 

Med mere end 80 års samlet ekspertise har Powerbox og Eplax leveret flere end 
3.500 kundespecifikke forsyningsløsninger til utallige krævende applikationer 
verden over. Eplax er grundlagt i 1964 (som VERO) og tegner sig for mere end 
1.000 vellykkede kundespecifikke forsyningsprojekter. Virksomhedens dybe 
kompetencer overstiger typisk kundernes forventninger til kvalitet, robust 
udformning og funktion samt optimal energieffektivitet, hvad der giver 
produkterne en længere levetid og mere pålidelig drift. Virksomhedens 
portefølje inkluderer desuden et stort udbud af standardprodukter til blandt 
andet rack-monterede formål. 

- Powerbox og Eplax har en lang historik i leverancer til verdens mest krævende 
applikationer i form af kundespecifikke forsyninger af en meget høj kvalitet, hvad 
der bringer enkelthed ind i selv komplekse forsyningsaplikationer. Vi er 
begejstrede for dette opkøb, som vil tilføje Eplax ekspertise og dygtige 
medarbejdere til Powerbox Gruppen til fordel for både kunder og support af 
virksomhedens strategi om at designe enkelthed og kvalitet ind i komplekse 
forsyningssystemer, siger Martin Sjöstrand, CEO for Powerbox. 

- Det tidligere mangeårige samarbejde mellem Powerbox om Eplax har allerede 
vist, at de kombinerede kompetencer og værdier er blevet påskønnet af vores 
fælles kunder. Sammen kan vi tilføre markedet de førende, tekniske og 
kostoptimerede løsninger. Jeg er sikker på, at vi med vores nu udvidede 
verdensomspændende tilstedeværelse sammen med vores stærke R&D-
faciliteter og store udvalg af standardprodukter fuldt ud kan udnytte vores fælles 
fulde potentiale for at opnå endnu større succes på markedet, , tilføjer Andreas 
Mielke, medejer af Eplax. 
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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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