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Det er ikke nok kun at have hånd på det – man må også have fod på det!

Som den første på markedet har Bernstein udvidet sortimentet af sikkerheds 
fodkontakter med en ny type med enable funktion, som man også kender fra 
trepunktshåndtag. Det betyder, at sikkerheden bliver endnu højere, da kontakten, når 
den brydes og slippes i 3. position, springer tilbage i udgangspositionen, hvilket også 
fremgår af tegningen til venstre.

Fodkontakten er DGUV (BG) godkendt. Den fås i det kendte robuste design, i mange 
varianter med og uden sikkerhedskappe.

2015 lakker mod enden.… og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig mange tak for et godt 
samarbejde, som vi ser frem til at fortsætte i det nye år. Det har været et begivenhedsrigt år med 
hi15 som et af årets store højdepunkter.

Nyt flat pack endestop fra Bernstein

Det nye mekaniske endestop i kunststofhus med fastmonteret kabel fra Bernstein 
er en kombination af et meget kompakt hus med høj tæthedsklasse og er ideelt til 
applikationer, hvor der er begrænset plads. Kontaktsættet i endestoppet er 1NO og 
1NC med tvangsbrudt NC kontakt. Desuden findes et stort program med forskellige 
aktiveringsoverdele. Bernsteins nye endestop opfylder IP67 og har UL/SCA 
godkendelser. Som noget nyt kan kabellængden tilpasses efter kundeønske.

Direktørens hjørne

2015 har været et begivenhedsrigt år. Bernstein A/S har i år været 20 år i Danmark 
og en af vores medarbejdere kunne fejre 20 års jubilæum.Vi har både budt 
velkommen til nye ansigter og sagt farvel til andre.

Verden er i konstant forandring og på internettet finder man nemt og hurtigt 
information om trends og nye teknologier, ligesom de sociale medier spiller en 
stor rolle også inden for B2B. For at kunne være med, er det vigtigt at være 
omstillingsparat. Vi følger nøje udviklingen for løbende at tilpasse vores organisation 
og den måde vi arbejder på til den nye virkelighed.

Hi-15 – en succes 

HI-15 var også et af årets højdepunkter, hvor vi nåede vores målsætning om at skabe 
kontakt til potentielle kunder samt udbygge og vedligeholde vores relationer til dem, 
vi i forvejen kender. Det var nogle rigtig spændende dage, og vi håber også, at I fik 
stort udbytte af jeres besøg på messen, der bød på mange interssante produkter og 
events.

Nyd ferien og på genhør i det nye år 

Vi lukker ikke ned i ferien, men flere af vores medarbejdere holder en velfortjent ferie. 
Med fornyet energi vil hele teamet stå klar i det nye år til at yde samme høje service 
til alle jer kunder.

Efter nytår er vi tilbage. I mellemtiden er du altid velkommen til at kontakte Jens Peter 
Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer. Du kan også følge os 
på LinkedIn.

Glædelig jul og godt nytår!
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