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Eegholm Profilen
Brochuren giver dig en oversigt over Eegholms kompe-
tencer i en overskuelig form. Hvert ikon repræsenterer et 
forretningsområde. 

Den personlige kontakt er for os en vigtig forudsætning for 
at opbygge et tillidsfuldt samarbejde mellem virksomhe-
den og kunden. 

Hvem er vi 

Vi leverer komponenter, motorer og løsninger som kan 
styre, kontrollere, drive eller overvåge elektriske og me-
kaniske systemer. 

Vi skal et godt stykke tilbage i tiden – 1924, for at finde 
starten på det, der i dag er Eegholm a/s: En moderne kom-
ponentleverandør og produktionsvirksomhed. 

Web

På www.eegholm.dk finder du vores produkter med in-
formationer omkring mål, datablade, etc. Bestiller du på 
inden kl. 13:00, sender vi varen samme dag, hvis varen er 
på lager.

Synergier på tværs – vores styrke

Den særlige bredde i vores forretningsområder, stærke 
mærkevarer og samarbejde på tværs af kompetencer i 
vores hus, gør os i stand til at skabe de bedste individuelle 
kundeløsninger. Et fornemt mål for Eegholm er at styrke 
denne position. 

Med konstant kundefokus, vil vi være en foretrukken sam-
arbejdspartner når det gælder individuelt kundetilpassede 
løsninger.
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El-komponenter 
og kapslinger Bopla 

El-komponenter og kapslinger
Her finder du et stærkt sammensat komponentprogram til styring, 

beskyttelse, regulering og overvågning af elektriske anlæg og motorer. 

Desuden tilbyder vi et komplet program inden for kapslinger, kabler og 
ledninger. Kundespecifikke kapslingsopgaver udføres i eget CNC center.
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Bopla 

Bopla har et af markedets bredeste programmer inden for 
kapslinger, kapslingssystemer og folietastaturer. Bopla er 
tysk design og høj kvalitet, som produceres i Ungarn for at 
sikre en konkurrencedygtig pris.

• Montagekasser 
• Instrumentkasser
• Styrings- og reguleringskasser
• Håndterminaler
• Bordpulte
• 19” rack systemer 
• DIN-skinnekasser 
• Vægkapslinger
• EMC-kapslinger
• Dockingstationer
• Folietastaturer

Euromas kasser

Boplas absolutte bestseller er Euromas serien, som omfat-
ter over 500 forskellige størrelsesvarianter, der er fordelt på 
modeller i aluminium, polycarbonat, ABS og glasfiberfor-
stærket polyester.  Endvidere tilbydes 19 forskellige størrel-
sesvarianter i V0 polycarbonat. 

Bearbejdningscenter

I vores CNC-bearbejdningscenter tilbydes alle former for 
bearbejdning:

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

Kapslinger

El-komponenter 
og kapslinger

Systemløsninger

Kapsling

Bearbejdning

Folietastatur

Elektronik

Systemløsning

Lad os klare konstruktion, produktion og bearbejdning af dine 
systemløsninger med kapslinger, folietastaturer og elektroni-
ske enheder.

Optimér processen og reducér omkostningerne

I vores bearbejdningscenter og udviklingsafdeling er det ligetil. 
Erfarne medarbejdere og moderne maskiner bearbejder din 
kapsling. Du er sikret en billig udførelse i en altid høj kvalitet.

Valget er dit!

Du kan frit vælge hvilke kompetencer du ønsker at gøre 
brug af.
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El-komponenter 
og kapslinger ETA · Häwa

Bredt program inden for skabe og klemkasser fra vores ty-
ske leverandør Häwa og italienske leverandør ETA spa  - høj 
kvalitet til særdeles konkurrencedygtig priser.

• Gulvskabe - rustfri / lakeret stål
• Rækkeskabe - rustfri / lakeret stål
• Vægskabe - rustfri / lakeret stål
• Klemkasser - rustfri / lakeret stål
• Pulte - rustfri / lakeret stål 
• Filterventilatorer
• Operatørpaneler
• Lokkeværktøj

Alle produkter er UL- og CE-godkendte og fremstilles i ma-
let pladejern eller rustfast stål. 

CNC maskine
Uanset om du har store eller små opgaver, har vi eksper-
tisen til at udføre opgaven.  Vi tilbyder at bearbejde i alle 
vores standard skabe efter tegning. Vi leverer hurtigt og til 
konkurrencedygtige priser.

Værktøj
Eegholm har et bredt udvalg af stanseværktøj. 

Vi tilbyder håndbetjente stanseværktøj, hvad enten der skal 
stanses i stål, rustfrit stål eller aluminium. 

Alle modeller er hydraulisk betjent, der gør arbejdet lettere 
og hurtigere. Uanset model, opnås der optimal fleksibilitet 
af værktøjet, da de fleste modeller er udstyret med ”drej-
bare” hoveder.  Dette giver mulighed for at stanse i mange 
forskellige vinkler, og der hvor pladsen er lidt trang.

Som noget nyt introduceres Powerlec Vario, der er batteri-
drevet. Powerlec Vario er den ideelle enhed til applikationer, 
der kræver stor ydeevne på minimal plads. 

Udover håndbetjente stanseværktøj tilbyder vi også fast-
monteret stansebøjler. Investeringen er absolut værdifuld, 
når der er tale om mange gentagne opgaver. 

Kapslinger / værktøj

Innovativt skabsprogram med mange 
fordele

• Elegant design
•  Specielt bearbejdede skabe i mindre styktal  

hurtigt.
•  Et komplet system som både kan leveres samlet 

eller i løsdele - den såkaldte ”flatpack”. 
•  Hængsler og andet nødvendigt tilbehør er på-

monteret fra fabrikken, klar til brug. 
•  Montagepladerne fås i to versioner: til side- eller 

frontmontage, som begge kan justeres i dybden.
•  Bredt lagerførende

Bearbejdningscenter
I vores bearbejdningscenter kan vi tilbyde hurtig bearbejd-
ning, som udføres med vores moderne stanse- og fræsema-
skiner.

På forespørgsel tilbyder vi andre mål, anden overfladebe-
handling samt bearbejdning efter tegning.
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Glasfiberkapslinger
Glasfiberskabet er fremstillet af den italienske producent 
Bocchiotti. Bocchiotti leverer kvalitetsprodukter og har kon-
stant fokus på videreudvikling af produkterne.

Glasfiberskabet er et simpelt, men innovativt produkt i 
en robust konstruktion og et flot design. Det er særdeles 
velegnet til applikationer, som er udsat for korrosion, og det 
udmærker sig ved at have en høj slagstyrke.

Tekniske data

• 7 størrelser
• Modulopbygget og justerbar ramme
• Højdejusterbare DIN-skinner 
• Innovativt design
• Hurtig og nem montering af tilbehør
• Omgivelsestemperatur: -25…+60oC
• Kapslingsklasse: IP65
• Skab uden plexiglas – glødetrådstestet ved 960oC
• Skab med plexiglas – glødetrådstestet ved 650oC
• Standardfarve – grå RAL 7035
• På bestilling kan skabet rekvireres i andre farver

El-komponenter 
og kapslinger Bocchiotti

7 måder at gøre hverdagen nemmere 
for montøren

1. Produktprogrammet består af et bredt udvalg af 
tilbehør og i forhold til konkurrerende produkter, 
er store dele af tilbehøret samlet på forhånd, 
hvilket sparer tid for montøren,

2. Rammen samles nemt og kabler kan trækkes, 
inden det hele monteres i skabet,

3. Tilbehøret monteres enkelt og hurtigt med en 
almindelig skruetrækker,

4. Når du hører et ”klik” rammer stiften hullerne 
i profilerne i skabet og DIN-skinnen er placeret 
korrekt. En kvart drejning med skruetrækkeren 
og enheden er monteret,

5. DIN-skinneholderen gør det nemt at installere 
standardkomponenter (48 og 75 mm) blot ved at 
stille på midterskruen,

6. Forskellige højdeindstillinger af DIN-skinnerne,
7. Hurtig montering og afmontering af moduldæk-

sel.
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El-komponenter 
og kapslinger Frei · SELEC

Strømforsyninger og  
transformatorer
Frei, har gennem mere end 50 år stået for kvalitet og konti-
nuitet i udvikling og produktion af elektroniske og elektro-
mekaniske komponenter. Udover et omfattende standard-
program, leverer vi gerne kundespecifikke transformere og 
strømforsyninger.

Enhederne kan monteres på en DIN-skinne eller direkte på 
monteringspladen i tavlen.

Transformatorer

• Transformatorer bruges til ændring af en tilgængelig 
spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 400VAC / 
690VAC, ved en given effekt. 

• Stort udvalg i mindre dimensioner - der laves specialud-
førsler ved næsten enhver forespørgsel.

• UL godkendt i de mindre størrelser, dog kan resten laves 
i materialer der alle er UL godkendte.

• Kan fås i flere IP klasser som specialløsning. De mest 
gængse er dog IP00 samt IP23.

 

Strømforsyninger 

• Strømforsyninger bruges til ændring af en tilgængelig 
spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 230VAC / 
24VDC, det er strømmen den kan levere disse er baseret 
på, og det er strømmen der spørges på.

• Stort udvalg i mindre dimensioner.
• UL godkendt, i de mindre størrelser, dog kan resten 

laves i materialer der alle er UL godkendte.

5 klare fordele...
1. Unikt design
2. Mulighed for kunde specifikke løsninger 
 – stor fleksibiltet
3. Specialfremstilling til konkurrencedygtige priser
4. Dag-til-dag-levering for standardvarer på lager
5. Eegholm som totalleverandør

Timere, relæer, PLC’ere, 
multifunktionsmetre, m.m.
Analoge timere 

• 13 funktioner | 10 tidsindstillinger 
• Drejeknapper på fronten 
• Størrelse 17,5 mm 
•  Kompakt og pladsbesparende 
•  DIN skinne montering 
•  UL / CE certificeret 

Digitalt VAF meter 

• Baggrundsbelyst LCD display og analog skala indikation
•  Displaykonfigurering – 3 rækker af 3 cifre 
•  230V AC ±20% (50/60 Hz) 
•  Elektrisk tilkobling
•  Størrelse – 96 x 96 mm 
•  Panelmonteret 
•  Programmerbar CT Primær, PT Primær og  
 PT Sekundær 
•  Godkendelser: CE, RoHS & UL 

Strømtrafo 

•  Primær strøm 30 til 4000A 
•  Output 5A 
•  Anvendes med forskellige  busbar 
•  Vælg mellem panel- og DIN-skinnemontering 
•  Nøjagtighedklasse 0,5 - 5 

Dine fordele
1. Konkurrencedygtige priser
2. Teknisk support og vejledning
3. Kort leveringstid
4. Bredt produktprogram
5. Eegholm som totalleverandør
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El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger

Timetællere 
Produkter fra Bauser i velkendt tysk kvalitet, der virker år 
efter år i industrielle miljøer.

Timetællere
Tællere til front- og DIN-skinne montage samt til montering 
på print. Fås som elektromekaniske og digitale timetællere.

Impulstællere
Tællere til front- og DIN-skinne montage. Fås som elektro-
mekaniske og digitale impuls-tællere.

Timetællere/Impulstællere
Kombinationstæller til front- og DIN-skinne montage, elek-
tromekaniske og digitale timetællere.

Batteri- og kapacitetsmålere
Med LED til måling af batterikapacitet. Digitale timetællere 
samt servicetællere.

Bauser · Planet Wattohm · Danfoss · FIAMA

Industri-
automatik
Danfoss har over 75 års erfaring med produktion af trykre-
gulatorer til industrielle applikationer og er den producent, 
der tilbyder det bredeste sortiment. 

Danfoss’ sortiment af pressostater måler og styrer væske- 
og lufttryk. 

Pressostaterne er præcise, robuste og har en lang levetid, 
og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest 
krævende forhold.

• Magnetventiler
• Pressostater til industriel anvendelse
• Biomasseventiler til kedler
• Temperaturfølere
• Tryktransmittere

Ledningskanal
Bredt program af slidsede og lukkede ledningskanaler fra 
Planet Wattohm til industrielle miljøer.  Programmet tilby-
der en lang række features: 

•  Det unikke “knæk”-system, hvor ledningskanalen er 
forpræget

•  Med forstærkninger der gør den velegnet til både vand-
ret og lodret montering

• Adskillelse af effekt og styreledninger
• Afrunding af ender og kanter, så hverken kabler eller 

hænder beskadiges under montage
• 6 mm afstand mellem slidserne giver plads til større 

ledninger uden at ødelægge fingrene
• Ekstra god stabilitet fås ved flad bund samt indstøbt PVC 

bjælke
• Central perforering i bund uanset bredde
• Kabelholdere, som tilbehør til at fastholde ledninger 

inde i kanalen
• Dørholdere, som tilbehør til fastgøring af henholdsvis 

kanal og trykknap på tavlen
• Lodret og vandret montering på DIN-skinne
• UL- og CSA-godkendte.

Blyfri ledningskanaler · Blå, blyfri ledningskanaler til anven-
delse i/markering af Ex-områder · Halogenfri ledningska-
naler; når der er særlige krav til materialet af ledningska-
nalen.

Positionerings-
udstyr
FIAMA er en internationalt førende italiensk producent af 
positioneringsudstyr med mange års erfaring på området.

Elektronisk digitale tællere
•  Fri programmering på stedet uden brug af PC
• Op til 4.000 impulser/omdrejning
•  Hulaksel ø14 -25 mm
•  Batterilevetid op til 4 år

Mekaniske tællere
•  Præcis justering og udlæsning af akselbevægelser
•  Nem hulaksel montering
•  Præcis analog værdiangivelse
•  Hulaksel ø14-35 mm

Mekaniske / analoge håndhjul
•  Præcis måling med høj opløsning
•  Håndhjul Ø100-200 mm
•  Fås også i aluminium

Vinkelgear
•  Kan monteres på mekaniske tællere type OP
•  Aluminiumshus og tandhjul i hærdet stål
•  Hulaksel ø8 - 20 mm
•  4 til 80 Nm
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El-motorer 
og gear

El-motorer og gear
Præcision, slidstyrke og fleksibilitet er særlige egenskaber, der karakteriserer  
det omfattende program inden for elektroniske og mekaniske transmissioner.  

Vores produktprogram omfatter el-motorer, stepmotorer, bremsemotorer, 
højhastighedsmotorer, servomotorer, gear og frekvensomformere. 
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El-motorer 
og gear

AC motorer
AC motor programmet fra Orientalmotor indeholder standard 
asynkron og reversible motorer. Derudover tilbyder Orientalmotor 
elektromagnetiske bremsemotorer, momentmotorer, hastighedsre-
gulerbare motorer og IP67 motorer, modstandsdygtige over for støv 
og vand.
 

K-serien - asynkron og reversibel motor

• Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
• O/min ~1600
• Udveksling 1:5-180
•  Nm med gear ~ 20
• Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 104 mm
• Beskyttelse IP20 / IP40 / IP54 / IP65
• Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

KII / KIIS-serien - asynkron og reversibel motor

• Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 - 100 - 200 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
• O/min ~1680
• Udveksling 1:5-360
•  Nm med gear ~ 40
• Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 110 mm
• Beskyttelse IP20 / IP54 / IP65
• Godkendelser: UL/CSA & CE

FPW-serien - motor med beskyttelsesklasse IP67

• Effekt 25 - 40 - 60 - 90 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
• O/min ~1600
• Udveksling 1:5-180
•  Nm med gear ~ 30 
• Byggestørrelse 80 / 90 / 104 mm
• Beskyttelse IP67
• Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

NX-serien

• Effekt: 50 – 750 W
• o/min: max 5.500 o/min
• Spænding: 200 – 230 V AC
• Byggestørrelse: 42 mm / 60 mm / 80 mm / 104 
• Beskyttelse: IP65

Orientalmotor

DC motorer
Høj effektive børsteløse DC motorer, høj virkningsgrad, høj hastighed i et kom-
pakt format. Stort regulerings område, konstant moment, forsyning AC som DC.
 

BMU-serien - drej og tryk - enkel hastighedsregulering

• Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 - 300 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•  O/min ~4000
•  Udveksling 1:5-200 
•  Nm med gear ~70 Nm
•  Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 / 110 mm
•  Beskyttelse IP65 /  IP66
•  Godkendelser: UL/CSA & CE

BLE2-serien - kompakt og børsteløs motor

•  Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 Watt
• Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•  O/min ~4000
•  Udveksling 1:5-200 
•  Nm med gear ~30 Nm
•  Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 / 104 mm gearhed er 110 mm
•  Beskyttelse IP66
•  Godkendelser: CE /RoHS

BXII-serien - hastigheds- / positions- / momentkontrol

•  Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 - 400 Watt
• Spænding 1 X 110 / 120 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
•  o/min ~4000
•  Udveksling 1:5-200 
•  Nm med gear ~110 Nm
•  Byggestørrelse 60 / 80 / 90 /104 mm
•  Beskyttelse IP 54
•  Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE

BLH-serien - High power 24 VDC motor

•  Effekt 15 -30 -50 - 100 Watt
•  Spænding 24VDC
•  o/min ~3000
•  Udveksling 1:5-200 
•  Nm med gear ~30 Nm
•  Byggestørrelse 42 / 60 / 80 / 90 mm
•  Beskyttelse  IP40
•  Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE
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El-motorer 
og gear

Stepmotorer
Stepmotorens evne til at producere et højt moment ved lave om-
drejninger gør den ideel for applikationer hvor hurtig positionering 
over korte afstande er opgaven.

AZ - absolut sensor / lav varmeudvikling

•  1 x 100/120/200/230 VAC | 3 x 200/230 VAC | 24/48 VDC
•  Byggesstørrelse 20 / 28 / 42 / 60 / 85 / 90 mm
• 0.0036 - 0.36 °/step
•  Moment 4 - 107 Nm
•  Mulighed for elektromagnetisk bremse.
•  Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

AR-serien - positionskontrol / lav varmeudvikling

•  Spænding 1 x 100/120/200/230VAC | 3 x 200/230 VAC | 24/48VDC
•  0.0036 - 0.36 °/step 
•  Udveksling 1:3.6 -100
•  Moment 0.2 - 37 Nm
• Byggestørrelse 28 / 30 / 42 / 60 / 85 / 90 mm
•  Beskyttelse IP20 / IP54
•  Mulighed for elektromagnetisk bremse
•  Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE

PKP-serien - 2 faser

• 0.05 - 1.8 °/step
• Moment 0,014 - 4 Nm
• Byggestørrelse 20 / 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 mm
• Mulighed for gear
•  RoHS godkendt

PK-serien - 2 faser

• 0.05 - 1.8 °/step
• Moment 0.065 - 12 Nm
• Byggestørrelse 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 / 85 / 90 mm
• Mulighed for gear
•  RoHS godkendt

PK-serien - 5 faser

• 0,72 °/step
•  Moment 0.13 - 6.3 Nm
• Byggestørrelse 42 / 60 / 85 mm
• Mulighed for gear
•  RoHS godkendt

Orientalmotor

Lineære aktuatore og løsninger
Orientalmotor tilbyder en række lineære- og rundbordsløs-
ninger i forskellige størrelser og udformninger.
 

DRS-serien - kompakt lineær aktuator

• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm og ± 0,005 mm
• Byggestørrelser 28 / 42 mm
• Kompakt konstruktion
• Lavt støjniveau 
• Høj driftsikkerhed 
• Slaglængde: 30-100 mm
• Horisontal vægt: 3-10 kg
• Vertikal vægt: 3-15 kg
• CE godkendt

DRL2-serien - præcis lineær aktuator

• Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,0003 mm og ± 0,01 mm
• Byggestørrelser 20 / 28 / 42 / 60 mm
• Kompakt konstruktion
• Lavt støjniveau 
• Høj driftsikkerhed 
• Slaglændge: 25-100 mm
• Horisontal vægt: 1-3 kg
• Vertikal vægt: 0,5-30 kg
• CE godkendt

EAS-serien

• 24/48 VDC og 200 - 230VAC
• Slaglængde: 50 - 850 mm
• Maks. kraft: 86 - 110N
• Hastighed: 150 - 800 mm/s
• Horisontal vægt: 60 kg
• Vertikal vægt: 30 kg
• CE godkendt

EAC-serien 

• 24/48 VDC og 200 - 230 VAC
• Slaglængde: 50 - 300 mm
• Hastighed 150 - 600 mm/s
• Horisontal vægt: 60 kg
• Vertikal vægt: 30 kg
• CE godkendt
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El-motorer 
og gear

Gearmotorer og motorer
WEG - tysk leverandør af fleksible løsninger inden for 
drivkraft fra 40 til 1.100 watt. Fleksible løsninger sikrer dig 
tidsbesparelser, sikkerhed og øger din produktivitet. 

WEG leverer innovative kvalitetsdrev af høj teknisk kvalitet.

 
Trefasede vekselstrømsgearmotorer
• Motor - effekt: 50 - 1.100W
• Gearmotorer - effekt: 60-750 W
• Spænding 230/400 V

Børsteløse motorer og gearmotorer
• Motor - effekt: 60 - 500 W
• Gearmotorer - effekt: 60 - 300 W
• Spænding 230 V

Kompakt børsteløs motor og gearmotor 
med elektronik
• Motor - effekt: 60 - 150 W
• Gearmotorer - effekt: 60 - 150 W
• Spænding 24 V DC

Permanent DC motorer
• Motor - effekt: 40 - 350 W
• Gearmotorer - effekt: 40 - 350 W
• Spænding: 180 V DC,  24 V DC

Jævnstrøm-shuntmotorer
• Motor - effekt: 90 - 500 W
• Gearmotorer - effekt: 60 - 500 W
• Spænding: 180 / 200 V DC

Energieffektiv AC motorer - nPlus serie
• Effekt: 50 - 370 Watt
• O/min: 1400
• Spænding: 230/400 Volt
• Byggeform: B14, V18, V19
• Beskyttelse: IP54 (mulighed for IP 65)
• Isolationsklasse: F
• Fås som ventileret og ikke-ventileret.

Orientalmotor · WEG

Rundbords- og 
cylinderløsninger
DG-serien fra Orientalmotor består af 4 kompakte hulaksel-
rundbordsdrev med Alpha-stepmotorer med ”close loop” 
samt tilhørende driver eller build-in controller. Kombination 
giver en lynhurtig positionering og en enestående nøjagtig-
hed.

Rundbordsdrevenes opbygning med firkantflange med mon-
tagehuller gør montagen nem og enkel: placer drevet på en 
konsol og montér rundbordet direkte ovenpå. Hulakslen gør 
det nemt at fremføre og forbinde kabler og slanger.

DGII - AZ typen

• 1 x 100 - 120 VAC | 1 x 200 - 240 VAC | 3 x 240VAC
• Build-in-controller eller puls input typer
• Batterifri absolut sensor
• Flangestørrelse 85 / 130 / 200mm
• Omdrejninger 110 - 200 o/min
• Max. moment 4,5 - 50 Nm
• Gentagelsesnøjagtighed +/- 0,004°

DGII - AR typen

• 24VDC | 1 x 100 - 120 VAC | 1 x 200-240VAC | 3 x 240 VAC
• Build-in-controller eller puls input typer
• Flangestørrelse 60 / 85 / 130 / 200mm
• Omdrejninger 110 - 200 o/min
• Max. moment 0,9 - 50 Nm
• Gentagelsesnøjagtighed +/- 0,004°
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Mejerimotorer 
• Effekt: 0,75-7,5 kW
• 1500-3000 o/min

Eksplosionssikre motorer 
• Ex d, Ex de, Ex Td, Ex e, Ex n
• Zone 20, 21, 22, 01, 02
• Effekt: 0,18-630 kW
• 750-3000 o/min
• Leveres i henhold til ATEX

Ventilationsteknologi
•  Effekt: 0,37 - 22 kW
•  Kundespecifikke ind- og udsugningsaggregater til bage-

rimaskiner, træpillefyr, trætørreanlæg m.m. – med vægt 
på energireduktion. 

Andre motorer
•  Polomkobbelbare motorer 
 Effekt: 0,06 - 62 kW
 Poltal: 2, 4, 6 og 8

•  Bremsemotorer
 Effekt: 0,18 - 90 kW
 Poltal: 2, 4, 6 og 8

•  Motor med integreret frekvensomformer:
 Effekt: 0,25 - 7,5 kW

•  Applikations- og industrimotorer uden hus:
 Effekt: 0,16 - 2,8 kW

• En-fasede motorer

ATB

Motorer
ATB med hovedsæde i Wien, Østrig, er en sammenslutning 
af de største motorbyggere i Europa så som Bauknecht, 
Sever, Brook Crompton, og F&G. De producerer tre-fasede-, 
eksplosionssikre-, bremse-, en-fasede- og specialmotorer

ATBs 3-fasede normmotorer  i helkapslet udførsel, er kap-
pekølede kortslutningsmotorer til industriel anvendelse.

Teknisk data
•  0,18-315 kW //  2 polet - 3000 o/min
•  0,18-315 kW //  4 polet - 1500 o/min
•  0,37-250 kW //  6 polet - 1000 o/min
• B3, B5, B14, B34 og B35
•  Byggestørrelse: 63 - 450
•  Volt: 220-240/380-415V  /  380-415/660V;
•  IE1, IE2, IE3, IE4

2 og 4 polede el-motorer ligger på vores lager i Sønderborg, 
og øvrige motorer kan du have inden for kort tid.

Andre effekter, motorstørrelser, omdrejningstal eller spæn-
dinger på forespørgsel.

Motorserien er produceret i henhold til IEC.
Mærkedata og ydeevne for motorerne er i henhold til de 
normer, der er fastlagt i IEC-publikationen 34-1.

5 grunde til at købe dine el-motorer 
hos Eegholm

1. Bestil senest kl. 14:00, og få leveret din motor 
dagen efter

2. Download teknisk dokumentation 24/7 på vores 
hjemmeside - www.eegholm.dk

3. Få professionel og kompetent sparring af vores 
tekniske rådgivere

4. Få tilpasset din motor på vores industritekniske 
værksted

5. Køb en samlet løsning – vi tilbyder også gear og 
frekvensomformere



2726

APEX Dynamics DenmarkEl-motorer 
og gear

Planetgear 

Planetgearene passer til langt de fleste servomotorer og er 
enkle at montere. Planetgearene kræver minimal vedlige-
holdelse og har en lang levetid.

Som standard fås gearene i en stål konstruktion, men kan 
også fås i en rustfristål eller en økonomisk aluminiumskon-
struktion. De kommer i en 2-trins udgave i en udveksling op 
til 100:1, en 3-trins udgave i en udveksling op til 1.000:1 og 
en 4-trins udgave op til udveksling 10.000:1

Gearene fås i mange forskellige varianter med moment fra 
14 Nm op til 13.875 Nm, og i byggestørrelse fra 42 op til 450.

Vinkelgear

Vinkelgearet er enkel at montere og fås i en kompakt byg-
gestørrelse.

A-serien kan leveres med fødevaregodkendt smørrelse.

Vinkelgearet leveres med en beskyttelsesklasse IP65 og 
AER serien kan fås i IP67.

Keglegear

Keglegearets standard hus er udført i rustfristål eller i en 
stål og aluminiumskonstruktion. 

Adapterpladen og spiralkeglehjul leveres i aluminium

Keglegearet er enkel at montere og fås i en kompakt byg-
gestørrelse og er levetidssmurt

Planetgear | vinkelgear | 
keglegear

APEX designer og producerer selv tandhjul, tandstænger 
og gear med geometrisk tolerance. Dette giver højkvalitets 
transmissionsprodukter, der kan opfylde de krav, du stiller 
til dine applikationer. 

Tekniske data

• Tandstænger - vælg mellem standard lige skårne / 
skråtskårne / højpræcisions

• Tandhjul - vælg mellem lige skårne / skråtskårne
• Rustfristål og kunststof legering
•  Modulstørrelser
 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,5 / 3 / 3,183 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
• Præcisionsklasser
 Q4 / Q5 / Q5H /Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / Q10

Tandhjul 
& tandstænger

7 fordele ved at vælge produkter fra 
APEX Dynamics Denmark...

1.  Konkurrencedygtig pris
2. Få dit gear leveret inden 14 dage
3. Enkel montage på de fleste servomotorer
4. Designværktøj, så du hurtigt og nemt finder det 

gear, tandhjul eller tandstænger, du skal bruge
5. Når du har dimensioneret dit gear, får du 
 adgang til datablade, pdf-tegninger og  

3D modeller
6. Mulighed for fremstilling af specialprodukter til 

kundeappliaktioner
7. Teknisk support og vejledning fra dit Eegholm 

team

Find designværktøjet og flere informationer på 
www.apexdyna.dk
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Gearmotorer
Bauer Gearmotor er en førende, europæisk producent af 
gearmotorer af høj kvalitet, som fremstiller tekniske løsnin-
ger til en bred vifte af industrier, inklusive materialehåndte-
ring, metalsektoren, fødevarebehandling og energisektoren
 

Fladgear

Akselmonteret gearmotor med integreret momentarm 
integreres nemt.

• Effekt op til 45 kW
• 10 gearstørrelser
• Op til 23.200 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Snekkegear

Kompakt vinkelgear gør at gearet kan indbygges i selv de 
mest kompakte applikationer.

• Effekt 0,03 - 5,5 kW
• 8 forskellige udførsler
• Op til 1.800 Nm
• Gear med hulaksel allerede fra 25 Nm
• Stor belastningsevne og lang levetid.
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Keglegear

Høj effekttæthed - keglegearmotor sikrer højeste ydeevne 
især med monteret frekvensomformer.

• Effekt op til 45 kW
• 10 gearstørrelser
• Op til 23.200 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Tandhjulsgear

Kompakt og økonomisk tandhjulsgear konstrueret til ”prak-
tisk” arbejde uden service.

• Effekt op til 45 kW
• 13 gearstørrelser
• Op til 22.300 Nm
• Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse 
• Betjeningsvenlig bremse monteret
• IP65 som standard

Gear med integreret frekvensomformer

EtaSolution serien er keglegearsmotor med integreret 
frekvensomformer. Resultatet er et kompakt drev med 
hastighedskontrol.

• Sparer plads og penge
• Ingen beskyttet motorkabel
• VLT omformer og gearmotor
• Effekt: 0,12 - 7,5 kW
• 3 x 380 - 480 V
• Overholder alle EMC standarder
• Stardard RS 485 interface, valgfri Profibus-Interface
• Mulighed for EX Zone 2 og 22 

Krangear

Fleksibelt og robust krangear ved store og små belastnin-
ger.

•  Alle modeller er udstyret med en enkoder for at sikre 
optimal hastighedsregulering

• Lavt støjniveau under drift
• Gear
 Moment - op til 108 Nm
 Radial kraft - op til 6.500 N
 Olielevetid 15.000 timer
• Motor
 0,06 kW - 5,5 kW
 110 V ... 690 V, 50 / 60 Hz
 IP 65 (standard) // IP 66 (option)
 

Bauer Gear Motor
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Kompakt gear udført i støbejern fra vores tyske leverandør, 
Stöber Antriebstechnik. Gearene kan leveres med integreret 
AC eller servomotor.

Gearene er vedligeholds- og rengøringsvenlige. De leveres 
med motoradaptor for IEC motorer og andre servofabrikater. 
For servoudførelse: motoradaptorer med slørfri kobling.

Tandhjulsgear
• Effekt: 0,12 - 45 kW
•  70-8000 Nm
•  i: 2:275

Fladgear
• Effekt: 0,12 - 9,2 kW
•  120-1100 Nm
•  i: 4:550
•  Ekstremt fladt gearhus og stor akselafstand giver gode 

anbringelsesmuligheder, hvor pladsen er trang
•  Fladgear kan leveres med reduceret slør

Keglegear
•  Effekt: 0,12 - 45 kW
•  135-13200 Nm
•  i: 4:380
•  Vinkelgear med en høj virkningsgrad
•  Mulighed for tandflankespillerum - helt ned til halvandet 

vinkelminut
•  Keglegear kan leveres med reduceret slør

Snekkegear
•  Effekt: 0,12 - 5,5 kW
•  80-800 Nm
•  i: 6:680
•  Vinkelgear med meget kompakte ydre mål
•  Fire forskellige størrelser - byggestr. S0 - S4

GearGearmotorer
IP 67 gearmotor

Specialcoating, som er modstandsdygtig over for vand og 
aggressive rengøringsmidler. Ingen ventilatorvinge, ingen 
skruehoveder og ingen køleribber hvor skidt og snavs kan 
sætte sig. 

Effekt:   0,06 - 2,2 kW
Beskyttelse: IP 67 og IP 69K
Maling:    Aseptisk syre og alkali resistent maling  

  (pH2 - pH12)
Isolationsklasse:  Leveres som standard med termistorer og  

  isolationsklasse F 
   Egnet for frekvensomformerdrift
Tilslutning:  Præfabrikeret 6 leder kabel, 3 m langt 
Certificeret:  CCC certificeret

Rustfri gearmotor

Effekt:   IE4 - 0,75 kW - 1,5 kW
Effekt:   IE2, IE3 - 0,25 kW - 0,55 kW
Beskyttelse: IP 67 og IP 69K
Isolationsklasse:  Leveres som standard med termistorer og  

  isolationsklasse F 
Modstandsdygtig og rustfri stålkapsling
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Bredt gearprogram fra vores italienske leverandør S.I.T.I spa 
- stort produktionsområde i Norditalien der sikrer fleksibel 
og pålidelig produktion. S.I.T.I. spa arbejder med konstant 
og effektiv kvalitetskontrol.

Snekkegear
• Type - MI-MV-MD
• Effekt: 0,09 - 18,5 kW
• 4-1850 Nm
•  i: 7,5-100

Tandhjulgear
•  Type - NHL
•  Effekt: 0,15 - 90 kW
•  21-14900 Nm
•  i: 21-460

Keglegear
•  Type - BH
•  Effekt: 0,25 - 55 kW
•  4-400 Nm
•  i: 7-180

Fladgear
•  Type - PL / PD
•  Effekt: 0,55 - 25 kW
•  100 -4015 Nm
•  i: 10 - 132

Vinkelgear
•  Type - R
•  Effekt: 0,7 - 8 kW
•  300 - 2.800 Nm

Planetgear
•  Type - NRG
•  Effekt: op til 200 kW
•  op til 25.000 Nm
• i: op til 3657

Variatorgear
•  Type - K / MK
•  Effekt: 0,25 - 11 kW
•  12 - 11.700 Nm
•  i: 1,33-41

Gear
Vacons frekvensomformere er en kompakt pakke med alle 
nødvendige dele indbygget som standard. Sammen med den 
gennemtænkte mekaniske konstruktion og brugervenlige 
anvendelse betyder det en kortere installationstid.

Fleksible tilslutningsmuligheder med feltbusser, serielle 
grænseflader og I/O er indbygget i alle Vacons frekvensom-
formere. Omfattende selvovervågning og alarmsystemer 
under drift øger driftssikkerheden generelt.

Ved direkte start på nettet udsættes udstyret for store 
belastninger. Vacons frekvensomformere fører gradvist mo-
toren op i driftshastighed og reducerer dermed den meka-
niske belastning. Mekanikkens øgede levetid medfører også 
lavere udgifter til vedligeholdelse og reparationer.

Ved start uden frekvensomformer starter og stopper 
motoren med en meget høj netstrøm. Ved hjælp af Vacons 
frekvensomformere er strømmen fra nettet meget lavere, og 
det høje startmoment er der stadig, når det skal bruges. 

Frekvensomformere

Derfor skal du vælge en Vacon  
frekvensomformer

• Dag-til-dag levering af de fleste frekvensomfor-
mere

• Komplet frekvensomformerprogram fra 0,37 kW 
op til 3 MW

• Frekvensomformeren leveres med den ønskede 
konfiguration til ventila tion / pumper

•  Betal lige netop for det du ønsker
•  Den indbyggede motorbeskyttelse, PID, mini PLC, 

de centrale I/O og de andre intelligente funktioner 
kan ofte gøre eksternt udstyr unødvendigt i venti-
lationsanlægget

• Minimale installationsomkostninger med marke-
dets mest kompakte frekvensom formere

• Markedets mest kompakte frekvens omformere i 
IP21 og IP54 finder plads overalt

• Let montering og kabeltilslutning med intelligent 
design

• Få indstillinger i det betjeningsvenlige display og 
anlægget er kørende

• Brug “Set-up” guiden i displayet til lyn hurtig ind-
stilling af frekvensomformeren

• Vedligeholdelsesfri - selv i udfordrende miljøer
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En slæbering er en elektromekanisk enhed, som gør det 
muligt at overføre kraft og elektriske signaler fra en statio-
nær struktur til en roterende.
 

En slæbering kan benyttes i ethvert system, hvor det er nød-
vendigt uhindret at overføre kraft / data til en roterende del.

Slæberinge kan endvidere forbedre ydeevnen og forenkle 
konstruktionen i applikationer.

Industrielle slæberinge

Industrielle slæberinge er udviklet til høj performance mil-
jøer og fleksible krav. 

De anvendes typisk i kamerasystemer, robotter, pakkema-
skiner, medicinsk udstyr og i en bred vifte af automations-
systemer.
 

Slæberinge til medicinalindustrien

Slæberinge til medicinalindustrien kræver minimal vedlig-
holdelse og har en lav dB. 

Slæberingene kommer i et kompakt design med en indven-
dig diameter op til 1.270 mm.
 

Marine slæberinge

Focal marine slæberinge er udviklet til at fungere under 
ekstreme marinemiljøer.

 
Slæberinge med stor diameter

Slæberinge med en indvendig diameter op til 55 tommer og 
med optisk enkel kanal tilgængelig med data to til 5 Gp / s. 
Støjsvag mekanisk systemdrift og begrænset vedligehold

Miniature slæberinge - separat montering

Pladsmangel eller besparelser gør, at en selvstænding 
”kapsel” slæbering ikke altid er praktisk muligt. 

Vi leverer en slæbering (rotor) og en kulblok (stator) som se-
parate komponenter, der nemt kan passes ind i dit system. 

Slæberinge
SmartMotoren er et programmerbart, integreret servomo-
torsystem med encoder og controller.

Med en SmartMotorTM er der ikke behov for ekstra forbindel-
seskabler mellem motor og controller.

Kommunikationsmuligheder til følgende standarder: RS232/
RS485/ IO/EtherCat/Profinet/EtherNet.

Tekniske data

• Byggestørrelse: 42 mm / 57 mm / 86 mm
• Watt 145 - 615
• Moment uden gear: 0,24-1,85 Nm
• Hastighed : op til 10.000 o/min
• Spænding: 20-48VDC
• Mulighed for montering af gear

SmartMotorTM
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Bremse- 
motorer
Bremsemotorer med indbygget håndløftning af bremse.

Robuste bremser med enkle mekaniske elementer. Højt 
bremsemoment med stort indstillingsområde og trefaset til 
bremsen.

Tekniske data
• Effekt: op til 45 kW
• Poltal: 2, 4, 6, 8
• Robust 3~ bremse 
• Højt bremsemoment med stort indstillingsområde
• Trefaset forsyning til bremsen
• Kvalitetsmotor, som tåler mange start / stop
• Godkendt til bl.a. at sidde på tørnegear til store MAN 

Diesel skibsmotorer

Højhastig- 
hedsmotorer
Højhastighedsmotorer fra den tyske producent, Perske. 

Motorer til mange brancher 
Når du skal bearbejde hårde materialer såsom glas, sten, 
metal, træ, er det vigtigt at du har en driftssikker motor. 

Perske motorer er en rigtig ”arbejdshest” som sikrer dig en 
produktion uden dyre produktionsstop. 

Med høje omdrejninger kan du save, bore, fræse, slibe i 
hårde materialer. 

Tekniske data 
• Omdrejningstal: op til 30.000 o/min 
• Kundespecifikke løsninger
• Fræsemotorer, rundsavsmotorer med og uden bremse 
• Kun ordreproduktion 

MGM· Perske · Weier 

Chok-
motorer
Chok- og rystesikre motorer til marine og industriel brug.

BV043 chokstandard og BV043 vibrationsstandard.

Tekniske data
• Marinemotorer op til 250 kW
• Poltal: 2, 4, 6 og 8
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Brand- og komfortventilation

Et bredt program inden for komfort- og brandventilation. Vi yder bistand i 
forbindelse med beregning og dimensionering af ABV-anlæg. 

Brand- og 
komfortventilation
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Stærkt produktprogram
Anlæggene opbygges med kvalitetsprodukter fra Kingspan 
STG, Tysklands førende producent indenfor moderne vindu-
esautomatik, hvilket sikrer, at vi konstant er på forkant med 
vores produktpalette.  

Spindel- eller kædemotorer, der med oplukkehøjder op til 
1200 mm, 24V eller 230V og kræfter op til 300 kg dækker 
hele spektret. Flere motorer kan sammenkobles på samme 
vindue. Alle motorer kan leveres i special farver efter aftale.   

Spindelmotorer
• Spindelmotorer i aluminium firkantprofil: M2, M3
• Spindelmotorer i aluminium rundprofil: M9, M10, M11.

Kædemotorer
• BK kædemotorer med enkeltkæde. Små, diskrete og 

kompakte typer, der også kan indbygges.
• MK kædemotorer med unik dobbeltkæde. Elegant, for 

den krævende opgave.
• Såvel BK og MK motorer findes i single- eller tandemud-

førsler.

Styringer og sensorer
Avancerede styringer med den mest moderne teknik, som 
f.eks. switch mode netdele og microprocessorstyringer. 
vi introducerer næste generations ABV-styringer med frit 
programmerbare funktioner - fremtidens løsning til ABV-
systemer.
 
Betjeningsmæssigt leveres brandtryk, røg- og termode-
tektorer, alle gængse LK-tryk, fjernbetjening samt timere, 
in- og outputmoduler og sensorer for temperatur, fugt, vind 
og regn.   

 
Modulcentraler
Den modulopbyggede MZ3 central til brand- og komfortven-
tilation kan indgå i bygningens styreteknik. Centralen kon-
figureres nemt ved hjælp af drag & drop funktioner og har 
mulighed for fremtidige udvidelser via BUS systemet / KNX.

Modulcentralen tilbyder gode muligheder for overvågning og 
interne og eksterne meldinger gennem optiske blinkkoder. 
Centralen har et integreret nødstrømsforsyning for brand-
ventilation i 72 timer ved netudfald. 

Vi tilbyder totalløsninger i vinduesautomatik til facadepartier 
og ovenlys, den nyeste udvikling indenfor avancerede styrin-
ger,  et komplet udvalg indenfor spindel- og kædemotorer og 
microprocessorstyringer, ABV-styringer med frit program-
merbare funktioner.

Komfortventilation

Bredt udvalg af spindel- og kædemotorer fra helt små til 
helt store, kraftige motorer i såvel 24V som 230V, gør dig 
i stand til at løse alle automatikopgaver indenfor naturlig 
ventilation.  

Et behageligt indeklima med frisk luft er en afgørende fak-
tor for velvære og aktivitet.

Behageligt, naturligt indeklima -for velværets skyld

Komfortventilation - seperat eller i kombination med 
lovpligtig brandventilation. Vi skræddersyr vinduesauto-
matikken efter dine ønsker og behov, og spænder over 
alle komfortfremmende styringer - temperatur, fugtighed, 
tid, semi-eller helautomatik med vind- og regnsensorer. 
Vi dækker fra enkle styringer til komplekse styringer over 
LON-netværk. Vort mål er at skabe et naturligt behageligt 
indeklima. 
   

Brandventilation

Bredt program af motorer, centraler og tilbehør til ABV-an-
læg. Vi yder bistand i forbindelse med beregning og dimen-
sionering af ABV-anlæg. 

At sikre effektiv bortledning af varme røggasser indgår som 
en af de vigtigste former for brandsikring af bygningers 
flugt- og redningsveje.

Effektiv brandventilation - for sikkerhedens skyld

Brandventilation, røgventilation eller ABV. Betegnelsen for 
det aktive element i brandsikring af mennekeliv og værdier. 
Lovgrundlaget i Byggeregelementet og retningslinier fra det 
Dansk Brandtekniske Institut, er vores arbejdsgrundlag i 
vores rådgivning og dimensionering af korrekt brandventi-
lation.
 
Vi bygger vore anlæg på up-to-date teknologi af driftsikre 
kvalitetskomponenter. 

Sikkerhed og velvære!

STG BeikirchBrand- og 
komfortventilation
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Tavler og 
processtyring

Tavler og processtyring
Få sikkerhed for den optimale løsning ved at udnytte ekspertisen og 

erfaringen i en af Danmarks mest erfarende specialister i udvikling og 
produktion af styretavler til proces og styring.

Få erfaren, faglig sparring og hjælp til alt lige fra udvikling og design 
og til produktion og idriftsættelse af jeres styretavler. Vi tilbyder også 

udarbejdelse af specifikationer og projektering.
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Tavler og 
processtyring Tavler & processtyring

Styretavlen er en central enhed i alle former for procesan-
læg inden for industrien og det maritime marked. Kvaliteten 
af styretavlen spiller en central rolle for hele anlæggets 
drift – og selv en lille fejl eller dårlig valgt komponent kan 
være fatal. Derfor skal du være ekstra grundig med valget af 
samarbejdspartner, når du lægger produktionen af styretav-
ler ud af huset.

Gennemtænkt produktion af styretavler fra  
første møde

Med en gennemtænkt og velafprøvet proces tages der sikker 
hånd om dit styretavle-projekt fra den allerførste kontakt 
og til de færdige styretavler leveres. Vi tager gerne one 
off-projekter og mindre produktioner, og er stærke inden for 
serieproduktion af styretavler.

• Fast, dansk projektleder
 Nem kommunikation og højt kendskab til jeres firma

•  Standardiseret samarbejdsproces
 Ensartet, dokumenteret projektforløb sikrer kvaliteten

•  Konfiguration og prisberegning
 Konfigurér eltavlen online og få prisen med det samme

•  B2B platform til projektstyring
 Nem adgang til dokumentation og status på projektet

•  Mulighed for serieproduktion
 Serieproduktion sikrer ensartethed og hurtig levering

•  Konkurrencedygtige priser
 SMART Production giver lave stykpriser på styretavlerne

Mere end ”bare” en leverandør

Vi ved, hvor udfordrende det kan være at lægge produktion – 
og måske endda også udvikling – af styretavler ud af huset. 
Derfor har vi udviklet et koncept, der forebygger misforstå-
elser og effektivt reducerer risikoen for driftsproblemer. Lad 
os tage os af jeres styretavler, så I kan bruge kræfterne på 
jeres kernekompetencer.

Styretavler til industri og 
maritim brug

Så nemt er det at lægge din tavleproduktion 
ud af huset

Vælger du at lægge produktionen af styretavler ud til os, kan 
du være i gang i løbet af kort tid!

1. Vi mødes og taler styretavleprojektet igennem

2.  Styretavlen designes og produktionen planlægges

3.  Styretavlerne produceres og leveres til aftalt tid

De små detaljer gør forskellen

Det er tit de små detaljer, som giver den største værdi 
i hverdagen. 

Vælger du os til at producere dine styretavler, kan du 
bl.a. glæde dig til:

• QR-kode på de enkelte styretavler sørger for altid 
hurtig adgang til dokumentation

•  Papirløs produktion sikrer, alle har seneste ver-
sion af specifikationer og diagrammer

• Mulighed for opbygning af online konfigurator til 
hurtig opbygning af nye projekter

•  3D-model gør det muligt at fejlsøge og finde de 
rigtige reservedele over distancen
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Tavler og 
processtyring

Nem og bekymringsfri produktion af el- og styretavler til 
produktions- og procesanlæg.

Med SMART Production undgår du, at selv en lille uovervejet 
detalje i opbygningen af jeres styre- eller eltavle kan gøre 
det dyrt at få opdateret tavlen til de nyeste teknologier og 
standarder på markedet.

Samtidig kan leveringen af en stor ordre blive forsinket af, 
at I ikke kan finde kvalificerede medarbejdere hurtigt nok til 
produktionen af jeres styretavler.

 
Som at have jeres egen tavleproduktion

Med SMART Production hos Eegholm får du og dit firma et 
værktøj, der gør det nemt at konfigurere og sætte nye el- og 
styretavler i produktion hos en erfaren og altid opdateret 
samarbejdspartner med over 40 års erfaring.

SMART Production gør det også nemt at vedligeholde, ser-
vicere og videreudvikle på eksisterende styretavler. Samtidig 
er du sikker på, at materialeforbruget er optimeret, så pro-
duktionsomkostningerne bliver de lavest mulige. Vi sørger 
også for, at alle komponenter altid er tilgængelige, når der 
er brug for dem. Og er der brug for ekstra kapacitet i en 
periode, skruer vi bare op for produktionen.

SMART Production fjerner udfordringerne

I en branche hvor nye teknologier og opdaterede standar-
der og lovgivningskrav hele tiden kommer til, kan det være 
dyrt at holde produktionen af styre- og eltavler up-to-date. 
Samtidig kan det være svært at følge med i udviklingen på 
området, hvis jeres kernekompetencer ligger andre steder – 
og kunne skalere produktionen hurtigt nok, til at I kan følge 
med efterspørgslen.

SMART Production

Tavler & processtyring

Derfor er SMART Production smart!

Med SMART Production konstruerer vi en virtuel styretavle, 
hvor det er nemt at indsætte og flytte rundt med komponen-
ter, så de passer ind i designet og konstruktionen. Det giver 
et præcist layout, der kan bruges både til service, vedlige-
hold og videreudvikling, samt i forbindelse med designet af 
de proces- og produktionsmaskiner, tavlen skal monteres i.

Skulle det blive nødvendigt med designændringer, kan vi le-
vere et ændrings-ledningskit med montageinstruktion, som 
gør det let at eftermontere det.

Har du behov for ændringer i layoutet efter at din maskine 
er monteret på sitet, kan vi med millimeters nøjagtighed af-
gøre, om det er muligt at foretage ændringerne. Vi opererer 
med en fleksibel 3D platform, der gør det muligt at hente 
data fra samtlige el-CAD systemer.

Produktionsplanlægning til mindste detalje

Samtidig får du en fuldstændig stykliste, samleinstruktion 
og komplet dokumentation, som kan bruges både i produk-
tionen, samt ved vedligehold, fejlsøgning og videreudvikling 
af styretavlen.

Alle el- og styretavler er produceret på nøjagtig samme 
måde. For vores helt igennem digitale og papirløse arbejds-
gange levner ingen plads til fortolkninger eller improvisa-
tion. Alt er nøje tilrettelagt, og selv ledningerne er klippet til 
på længden og nummereret, så ingen kan være i tvivl om, 
hvor de skal monteres.

Totalt skalérbar og optimeret produktion

Alt i alt giver det dig en fuldstændig skalérbar og totalopti-
meret produktion, der kan tilpasses til jeres behov nærmest 
fra dag til dag. Og du kan selvfølgelig følge med i produktio-
nen online fra minut til minut, så du altid er sikker på, at alt 
er on track og passer til jeres behov.

Det er det, der gør vores SMART Production så smart for jer!

Så nemt kommer du i gang!

Kontakt os og kom i gang
På vores indledende møde sætter vi ram-
merne op for samarbejdet

1.
Få bygget en digital tvilling
Vi udvikler en virtuel styretavle, der kan 
indgå i jeres eget 3D-design

2.
Så kører produktionen
Når styretavlen er godkendt, sættes den i 
produktion i Danmark eller Polen

3.

Book et møde nemt og enkelt på
eegholm-eltavler.dk/smart-production
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Tavler og 
processtyring

Processtyringen er hjernen i dit proces- eller produktions-
anlæg. Derfor kræver udviklingen erfarne ingeniører og 
teknikere med stort kendskab til programmering. Så kan dit 
firma give kunderne den bedste oplevelse med deres nye 
anlæg. Det styrker dit firmas anseelse og omdømme, og 
skaffer flere kunder til din forretning.

En enkelt lille fejl i programmeringen af processtyringen 
i jeres proces- eller produktionsanlæg kan have skæbne-
svangre konsekvenser for anlæggets rentabilitet. Derfor 
er det vigtigt, at processtyring og styretavle udvikles i tæt 
samarbejde mellem erfarne ingeniører og dygtige program-
mører.

Få en perfekt programmeret processtyring

Med en selvstændig afdeling af dygtige ingeniører, tekni-
kere og programmører, kan vi bistå jer med alle former for 
programmering og udvikling af processtyring. Vi arbejder 
gerne tæt sammen med jeres projektteam, og kan program-
mere alt lige fra netværksapplikationer over datafangst og 
kommunikation til maskinstyring.

Vi kan hjælpe jer med alt omkring 
processtyring

• Udarbejdelse af specifikationer
 Til både processtyring og netværkskonfiguration 

•  Softwareudvikling
 Til både styring, regulering og overvågning af anlægget

•  Uddannelse af operatører
 Vi kan også uddanne slutkundens operatører

•  Produktoptimering
 Videreudvikling og optimering på eksisterende systemer

•  Sluttest og aflevering hos jer
 Vi stiller op, og udfører sluttest ude hos jer

•  Aflevering hos jeres slutkunde
 Vi deltager gerne i aflevering og idriftsættelse

Processtyring

Tavler & processtyring

Vi kan programmere i stort set alt

Vi kan programmere både i PLC, SoftPLC og PC inden for 
alle anerkendte mærker og systemer. Bl.a. supporterer vi:

PLC
•  ABB
•  Allen Bradley
•  Siemens
•  Schneider
•  Wago – Eegholm er WAGO System Provider

HMI: 
•  ABB
•  Allen Bradley
•  Beijer
•  Omron
•  Proface
• Siemens

Vi fortsætter, lige til det virker

Hos Eegholm gør vi alt for, at du kan give dine kunder den 
bedste oplevelse med det produktions- eller procesanlæg, 
som du skal levere.

Her spiller både programmeringen af processtyringen og 
opbygningen af el- eller styretavlen en vigtig rolle.

Derfor arbejder vi tæt sammen med jeres egne eksperter, 
tester grundigt i samarbejde med jer og stiller også gerne 
op til aflevering og idriftsættelse hos jeres slutkunde – og 
bliver ved, til alt kører, som det skal.

Så ved vi, at I har fået skabt den bedste oplevelse for jeres 
kunder!
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El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger

Software & Electronics
Det kræver ressourcer og tid at udvikle og vedligeholde hardware- og 

softwareløsninger internt i virksomheden. Med Eegholm som partner får du 
din egen elektronikafdeling, der kan klare det hele fra udvikling over 

prototype til produktion og support.

Hos Eegholm Software & Electronics får du adgang til den nyeste viden og 
de dygtigste udviklere inden for hardware og software. I tæt samarbejde med jer 

skaber vi den optimale løsning, der lige er til at integrere med jeres produkter.

Software &
electronics
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Skræddersyede hardware- 
og software løsninger
Ved at lægge udvikling, produktion og support af jeres hard-
ware- og softwareløsninger over til en erfaren totalleveran-
dør, kan du spare interne ressourcer, tid og penge.

Det giver jer:

• Nøglefærdige elektronikløsninger, lige klar til at montere 
eller færdige til at sælge

• Stor erfaring giver bedre og fuldt ud optimerede løsnin-
ger fra starten uden fejl

•  Løsninger udviklet på nyeste teknologi med knowhow, 
der fremtidssikrer produktet

Det er dyrt at udvikle og vedligeholde jeres 
egne løsninger

Udvikling af hardware og software er både tids- og ressour-
cekrævende. Det løber hurtigt op, og koster mange penge.  

Skræddersyede hardware- og softwareløs-
ninger

Ved at lægge udvikling, produktion og support af jeres hard-
ware- og softwareløsninger over til en erfaren totalleveran-
dør med et bredt kendskab til mange forskellige brancher, 
kan du spare interne ressourcer, tid og penge – også selv om 
du har bygget din løsning på standardprodukter.

Vi kan klare hele projektet

Vi kan løse alt lige fra idé, kravspecifikation og prototype til 
implementering, test og aflevering.

Hardwareudvikling

•   Driftsikker og holdbar elektronik
•   Realtidskerne operativsystemer
•   Digitale og analoge kredsløb
•   EMC-rigtigt design
•   Mange kommunikationsprotokoller
•   Speciale inden for LonWorks
•   Identifikationssystemer (RFID/TAG).

El-komponenter 
og kapslinger

El-motorer 
og gear

Tavler og 
processtyring

HW/SW
udvikling

Industriteknisk
service

Eegholm
løsninger Software & Electronics

Softwareudvikling

•   Udvikling i Windows og Client/serverbaserede miljøer
•   Internetapplikationer
•   Bred vifte af programmeringssprog
•   Brugervenlig betjening
•   Databasehåndtering og -oprydning
•   Mange kommunikationsprotokoller
•   Drift/administration Data Exchange
•   Mobile løsninger og Apps

Hardware- og softwareløsninger 
i tre lette trin:

Book et indledende møde, så vi kan få 
mere at vide og udregne en pris1.
Vi udvikler den rigtige løsning sammen 
med jer, og sætter den i produktion2.
Du får en nøglefærdig løsning, der er lige 
til at bygge ind eller sælge direkte3.

Software &
electronics

Book et møde nemt og enkelt på
eegholm.dk/software-elektronik
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Industriteknisk 
service

Industriteknisk Service
Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning af el-motorer og gear.

Vores elektromekaniske værksted opererer over hele landet., og vi står klar til at 
servicere dig 24 timer i døgnet, og reparerer enten på eget værksted eller on-site.

Desuden tilbyder vi salg og service af generatoranlæg.
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Industriteknisk 
service Industriteknisk Service

Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning
af el-motorer og gear.

• Motorvikling
• Ombygning til anden spænding
• Udskiftning af lejer
• Stresstest af el-motorer
• Smøring af roterende enheder
• Specialudstyr til lejekontrol og
 vibrationstests
• Termografering
• Laseropretning

 
Fleksibel serviceleverandør

Vi udfører elektromekanisk service og reparationer samt 
vedligehold af elektriske installationer og anlæg. Visse 
opgaver løses ude i din virksomhed, andre på vores 
eget værksted, der er udstyret med det nyeste og mest 
avancerede værksteds- og testudstyr. 

Vores industritekniske værksted opererer over hele landet. 
Vores rullende værksteder rykker hurtigt ud, og vi står klar 
til at servicerer dig 24 timer i døgnet, året rundt. Og er der 
brug for service andre steder i verden, klarer vi også det. 
Specielt skibsfarten serviceres worldwide.

Service, reparation & ombygning
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Vi står klar til at hjælpe dig...

Eegholm defineres i høj grad af de mennesker, der arbej-
der hos os, og de mennesker der handler hos os. Vi ønsker 
at være en dynamisk virksomhed, der kan tiltrække, fast-
holde og udvikle relationer.

Vi står klar til at hjælpe dig med support, vejledninger og 
teknisk sparring. Her får du et overblik over telefonnum-
rene til  vores forskellige afdelinger:

El-komponenter og kapslinger, tel 7312 1266

El-motorer og gear, tel 4035 8654

Brand- og komfortventilation, tel 7312 1285

Tavler og processtyring, tel 7312 1255
 
Software & Electronics, tel 7312 1272

Industriteknisk service, tel 7312 1272
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