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Eltrex Motion; úw partner in motion control
ONZE SPECIALISATIES
1. Motors
2. Mechanical
3. Drives & Controllers
4. Motion Peripherials
5. Motion Projects

Eltrex Motion is een specialist in aandrijf- en positioneer
techniek. Wij leveren hoogwaardige onderdelen, diensten en
complete oplossingen voor de apparaat- en machinebouw in de
Benelux. Uw applicatiewensen staan hierbij centraal.
We zijn erop gebrand u te voorzien van de beste oplossingen voor
uw specifieke uitdagingen. Dat vereist experts die altijd op de
hoogte zijn van de laatste productinnovaties en marktontwikkelingen. Bij Eltrex Motion beschikken we over deze
vakkundigheid op het gebied van aandrijf- en positioneertechniek. Waarmee we u kwalitatief hoogwaardig advies kunnen
bieden én de beste applicatieondersteuning.
Onze klanten zijn actief in uiteenlopende markten; van agricultuur
tot medisch, van apparatenbouw tot semiconductor, van
transport & logistiek tot luchtvaart & defensie.
Dat we over een grondige en uitgebreide knowhow beschikken,
blijkt wel uit onze historie. Eltrex Motion is begin 2014 ontstaan uit
de fusie van Eltromat en Telerex Motion Solutions. Beide bedrijven
zijn opgericht in de jaren ‘70. Met de fusie werd de engineeringkennis van Eltromat gekoppeld aan de sterke marktpositie en
geavanceerde dienstverlening van Telerex. Mede hierdoor zijn we
nu een one-stop-shop voor aandrijf- en positioneertechniek in de
Benelux.
EIGHT LAKES GROUP
Eltrex Motion is onderdeel van de Eight Lakes group, een sterke,
financiële onafhankelijke groeiende bedrijvengroep met
vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden,
Noorwegen en Taiwan.
• 285 werknemers
• Omzet > € 115 miljoen
• ISO 9001
• AEO gecertificeerd

142

ONS AANBOD
• Eerste klas productlijnen
• Breed product portfolio
• Netwerk van partners en leveranciers
• Design & Engineering Services
• Prototyping
• Productie & assemblage
SUPPLY CHAIN
• Wereldwijde levering waar, wanneer en hoe u het wilt
• Verpakking op maat
• Opslag & contractleveringen
• AEO-gecertificeerd & Incoterms 2020
• Labeling & codering volgens uw specs
COMPETENCE CENTER
• Configuratie & assemblage
• Testen & controle
• EMI-validatieservice
• Thermal consultancy
• Engineering workshop
KWALITEIT
• ISO 9001
• Technische documentatie diensten
• RoHS & REACH
• First Article Inspection (FAI)
• Code of Conduct
Hoe kunnen we u ondersteunen? Neem contact op met:
• Onze account managers, uw contact binnen ons bedrijf waar
u alles aan kunt vragen;
• Onze product managers, technisch sterk en specialistische
kennis van onze producten;
• Ons application engineering team, voor elke vraag op het
gebied van motion control zowel op mechanisch, motorisch
of elektronisch vlak. Ze staan voor u klaar;
• Ons technisch forum, waardoor u direct contact kunt
opnemen met ons application engineeringsteam.
Bel ons op +31 76 789 00 30, stuur een email naar info@eltrexmotion.com of bezoek onze website: www.eltrex-motion.com
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