
I Eegholms eget CNC-bearbejdningscenter tilbydes alle 
former for bearbejdning:

•	 Metriske og PG gevindhuller
•	 Alle former for udfræsninger
•	 Silke- og tampontryk
•	 Coatninger
•	 Montage af terminaler, forskruninger m.m.

Bearbejdningscenter

El-komponenter 
og kapslinger



El-komponenter
& kapslinger

Vores bearbejdningsservice
Spar værdifuld tid!

Mekanisk bearbejdning
Erfarne medarbejdere og moderne maskiner bearbejder din kapsling og 
sikrer en billig udførelse i en altid høj kvalitet. 

Det indebærer alle mekaniske processer såsom boring, fræsning, sænkning 
og gevinddrejning både PG og metrisk.

Beskæring/fræsning
CNC-styrede maskiner saver aluminiumkapslinger til efter kundeønske. 
Hurtig leveringstid og ensartede kapslinger sikres.

Ultralydssvejsning
Afstandsbolte af kunststof svejses på kapslingen med ultralyd. Alle kunst-
stofkapslinger har som standard stag til fastgørelse  af montage- eller 
printplader. 

Har du brug for yderligere stag, svejser vi ekstra montagestag i kapslingen.

Individuelt overflademønster
Kapslingsoverfladen trykkes med silke- eller tampontryk. Derudover kan 
kapslinger få et individuelt look med vandoverførselsprint. 

Denne metode åbner nye muligheder for at påføre forskellige mønstre og 
dekorationer på tredimensionelle objekter.

Elektromagnetisk tolerance (EMC)
Du kan trygt overlade det til os at beskytte din elektronik fra ydre gener. 
På forespørgsel tilbyder vi 4 forskellige behandlinger: 

•	 Kobber-krom-nikkel-coating
•	 Aluminium-coating
•	 Kobbercoating 
•	 Kobber-sølv coating

Få tilsendt en vareprøve, og bliv overbevist om kvaliteten! 



Folietastaturer og montage
Nøjagtig efter ønske, konstruerer og producerer vi folietastaturer og 
frontfolier – enten integreret i bærefladen eller monteret på kapslingen. 

Forskellige metoder bliver anvendt til udfærdigelse, kobberkacherede basisfolier 
eller sølvpastateknik gennem silketryk. 

Optimal pris og ydelse er garanteret. Vi kan alle former for bearbejdning og mon-
tage. Dine fordele er kort leveringstid, mindre bestillingsomkostninger og ingen 
frasortering. 

Påklæbning af displayrude
Mange varianter inden for kapslinger  og tastaturer kræver at displayruden klæbes 
på. Vi sørger for påklæbning med  den rigtige isolation. Hvis du ønsker tryk på dis-
playfladerne, klarer vi det inden påklæbning.  

Brug vores know-how til din fordel, særligt hvad angår sikker forbindelse af forskel-
lige materialer, og den langsigtede overholdelse af beskyttelsesklasse og bestan-
dighed.

19“-systemer
Vi konstruerer, producerer og monterer 19“- racksystemer.  
Vi sammensætter dit komplette system udfra et bredt udvalg af standardiserede 
byggedele og specialproducerede komponenter specielt til dine behov.

Montage af tilbehør
Vi tilpasser kapslingen med forskelligt tilbehør, som f.eks. kabelforskruninger, 
trykudligningselementer, gevindbøsninger,  displayruder, batterirum, DIN-skinner, 
montageplader, klemmer. Dine egne komponenter kan også monteres og afprøves.

Montage
Optimér processen og reducér omkostninger

•	 Høj kvalitet

•	 Optimal leveringstid

•	 Ingen frasortering 

•	 Spar tid og omkostninger

•	 Professionelle klarer din 

opgaver

•	 Ingen opstillingsomkostninger 

•	 Ingen programomkostninger

Dine fordele



Systemløsninger - Valget er dit!

Kapsling

Bearbejdning Folietastatur

Elektronik

Systemløsning

Kontakt
Jørgen M. Lund, Product Manager, Tel 2372 8714, jml@eegholm.dk

Kort om Eegholm

Eegholm er grundlagt i 1924, og har med sine dybe, sønderjyske rødder skabt sig en solid position som udbyder 

af elektromekaniske handelsvarer og industritekniske eltavle løsninger til den danske industri.  

Vores kompetente og dygtige medarbejdere arbejder i pagt med tidens udvikling, hvilket er en af årsagerne til, 

at vi efter 89 år stadig står som en stabil, moderne og livskraftig virksomhed. 

Kundetilpassede løsninger er kernen i vores forretning, og vi gør os umage med at gøre de ting, vi siger, vi gør. 

Derfor er troværdig og ansvarlig adfærd centrale værdier, som vi ikke går på kompromis med.  

Se mere om Eegholm a/s på  www.eegholm.dk eller følg os på Facebook og LinkedIn.
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