Leverandøroversigt

Divus udvikler og producerer robuste og pålidelige produkter til visualisering, betjening og overvågning på
PC-baseret teknologi og henvender sig specielt til industri- og bygningsautomation.
Divus’ brede sortiment omfatter industrimonitorer fra 6,5” til 21”, såkaldte box pc’er samt kompakte monitorer
med indbygget pc. Ligeledes leveres vandalsikrede touch-skærme, planforsænkede løsninger, slim-line
versioner, lysstærke TFT-farvedisplays og meget mere Produkterne opfylder kravene iht. IP65.

EBO Systems blev grundlagt i 1959 i Zürich/Schweiz, og var en af de første i Europa, der specialiserede sig i at producere kompositmateriale (glasfiberarmeret polyester) til kabelføring.
EBO er i dag et af de få firmaer i verden, der behersker de to hovedteknikker i forarbejdning af
polyester: presning og ekstrudering.
EBO Systems produktportefølje er målrettet transport- , industri og fødevareindustrien.
EBO Systems blev ISO 9001 certificeret i 1994. Fra EBO Systems markedsfører Wexøe glasfiberarmerede kabelbakker.

I mere end 140 år har Greenlee produceret kvalitetsværktøj til træforarbejdningsindustrien og i
mere end 70 år tillige til el-industrien. For 20 år siden besluttede firmaet sig for at satse på højteknologi værktøj for at imødekomme kundernes stadig stigende behov. I dag råder virksomheden
således over moderne produktionsfaciliteter og et omfattende kvalitetssikringsprogram. Greenlee
er ISO 9001 certificeret, hvilket sikrer kunderne høj kvalitet, service og support. Virksomheden har
indført EDI (Electronic Data Interchange), som betyder pålidelig og hurtig informationsudveksling
mellem Greenlee, leverandører og kunden. Et moderne produktdesign, produktionsfaciliteter og
gennemført markedskommunikation vil sikre Greenlees position i front nu og langt ind i det næste
århundrede.
Fra Greenlee markedsfører Wexøe bla. hånd og hydraulisk stanseværktøj.

Hager Tehalit er en af markedets førende leverandører af installationsmateriel til erhverv, bolig og
industri. Under mærket Hager markedsføres afbrydere, afdækningstavler, automatsikringer, fejlstrømsafbrydere, installationsrelæer, kontakture, KWh tællere, overspændingsbeskyttelse, overvågningsrelæer, skumringsrelæer, termostater, tidsrelæer, typetestede tavler.
Under mærket Hager / tebis markedsføres systemløsninger og produkter til energioptimering ved
hjælp af intelligente bygningsinstallationer (ink. KNX/EIB, ethernet, trådløse teknologier etc.)
Under mærket Hager/ Tehalit markedsføres det brede sortiment af installations-, kabel- og ledningskanaler samt standere og gulvbokse.

I Waldkirch, nord for Freiburg og lige midt i Schwarzwald ligger Hummels hovedkontor og produktion. Firmaet har eksisteret i 50 år. Udvikling, konstruktion, produktion og montage - alt under ét
tag, hvilket giver de bedste forudsætninger for kompromisløs know-how og høj kvalitet. Hummel
leverer produkter til bla. off-shore, kemisk industri, skibsværfts-, bil- og byggeindustrien.
Fra Hummel markedsfører Wexøe forskruninger i halogenfri plast, messing, rustfri, ATEX og EMC
samt halogenfri flexslanger.
Kaiser GmbH & Co KG har siden 1904 udviklet og produceret el-installationsmateriel. I dag er
Kaiser markeds ledende indenfor europadåser i form af indmurings-, indstøbnings- (forfra-) samt
samledåser. Produktprogrammet indeholder blandt andet også brandhæmmende dåser, ”lufttætte”
hætter til højttalere og down lights samt lufttætningsmanchetter og –membraner. Det innovative
produktprogram er således højaktuelt i forbindelse med tidens krav om ”trykprøvning” af boliger.
Europadåserne er naturligvis standard for de flere hundrede producenter af el-materiel i Europa og
tilbyder dermed kunderne frit valg af leverandør og dermed maksimal frihed med hensyn deres
valg af kontakt og afbrydersystem.
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Klauke udvikler og producerer førsteklasses værktøj, tyller og kabelsko til elektro-, sanitær- og
varmeteknik. Klaukes produktportefølje, som er anerkendt over hele verden, omfatter brands som
Klauke og Greenlee samt et omfattende serviceprogram.
Fra Klauke markedsfører Wexøe kabelsko, ledningstyller, håndværktøj og hydraulisk presseværktøj.

ROLEC er en mellemstor virksomhed med 70 ansatte. Firmaet udvikler, producerer og sælger
følgende produkter til hele verden: Raffinerede kasser til industriel elektronik, styrekasser og -pulte
samt bærearmsystemer. Derudover produceres kasser i aluminium, halogenfri polyester og halogenfri thermoplast samt til EMC formål.
I samarbejde med Rolec finder vi altid det bedst egnede produkt til dit formål og kan også tilbyde
at lakere og bearbejde kassen iht. dine specifikationer.

Schaltbau blev grundlagt i 1929 med det formål at udvikle, producere og markedsføre fordelingsanlæg og varmeanlæg til jernbaner.
Forretningsområderne kan i dag opdeles i to: "Mobile transportation technology" og "Stationary
transportation technology"
Fra Schaltbau GmbH markedsfører Wexøe industristik IP 67 i kunststof og metal, endestop mm.

Elektronisk indkapsling er Schroff's kerneområde. I mere end 40 år har Schroff været førende
indenfor indkapslingsløsninger til elektronik.
Schroff er en del af Pentair Technical Products Group med 6.150 ansatte på verdensplan.
Det europæiske hovedkvarter er beliggende i Straubenhardt .
Fra Schroff markedsfører Wexøe 19" rack, tavleskabe, gulvskabe, kasser, kabinetter, kortmagasiner,
frontplader og kassetter - også i EMC-udførelse. VME og PCI backplanes, testadaptorer og strømforsyninger samt industrielle computersystemer som VME, C-PCI, ATCA, backplanes mv.
Thomas & Betts blev grundlagt i 1898 i New York. Mangeårig erfaring gør, at Thomas & Betts er
blandt de absolut bedste på det elektriske område til at komme med ideer til udvikling af produkter, der bruges alle vegne. Sortimentet omfatter f.eks. fra kabelbindere over til de noget mere
tekniske svære områder, såsom Hazardous Areas. Thomas & Betts sortiment spænder bredt. Brede
spektre af kabelbindere strækker sig helt fra de små og simple bindere til de mere specielle til brug
i fødevarebranchen, off-shore og vindmøller. Stort program i slangesystemer og tilhørende fittings,
lynafledning m.m
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