
Bernstein nu som projektkompagnon bl.a. indenfor Sensor - og kabeloptimering. 
 
Hos Bernstein har vi et øget fokus på at tilbyde projektrelaterede løsninger. Vi tager udgangspunkt i 
kundedesignede og tilpassede løsninger - og underleverandør arbejde. Det betyder, at du sparer omkostninger i 
indkøb ved at lade os klare udfordringen. Fortæl os, hvad du ønsker, og vi gør resten. Dine krav kan være en enkel 
kabelmontering eller en mere kompleks kabel og stikløsning på dine mekaniske endestop eller sensorer, det er ikke 
noget problem. 
På sigt kan det betyde billigere indkøb for dig, da du nu også kan bestille den komponent, du har behov for, og ikke 
kun standardvarer. Derved slipper du for at bruge unødige ressourcer på koordinering og styring af flere 
leverandører. Derudover undgår du at bruge ressourcer på montagetid. 

Hos Bernstein er din udfordring vores fornemmeste opgave. Vi ser frem til at løse den næste. Kontakt vores 
specialist på området, John Drachmann, allerede i dag for råd og sparring. Du fanger ham på tlf. nr.:3841 3403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet  
kan du framelde dig her 

Bernstein beskytter strømmen til industrien 
Elektronikindustrien er én af de større industrier i Danmark. Branchens virksomheder er leverandører af alle former for elektronisk tilbehør, 
måleudstyr og reservedele til hele verden. Siden finanskrisen satte ind har det også været en branche i modvind, men som nu overordnet set har 
tilpasset sig den nye virkelighed. Det seneste år har dog budt på nogle positive tendenser. 

Mange flere virksomheder end tidligere er presset på pris og brand og kræver derfor, at konkurrenceevnen optimeres blandt andet med hensyn til 
kvalitet og design. Der kræves derfor elektroniske løsninger i næsten alt, der produceres. Lige nu er især miljø- og sundhedsområdet store 
aftagere inden for ny teknologi.   

Den danske elektronikindustri har formået at holde sig konkurrencedygtig, når det gælder kvalitet og produktudvikling. Det har faktisk betydet, at 
man nogle steder nu ser, at virksomheder, der i den værste krise flyttede sin produktion ud af landet, er begyndt at tage den retur til Danmark. 

Hos Bernstein er vi vant til at levere de ypperste kvalitetskomponenter til industrien til yderst konkurrencedygtige priser. Bernsteins 
monteringskasser vil være et oplagt valg, når der skal vælges indkapsling af elektriske og pneumatiske komponenter. De er stabile og kan fås i 
plast eller aluminium. I kasserne er der punkter til fastgørelse af skinner, monterings- og printplader. 

 

 

ABS-monteringskasser fra Bernstein. En klassiker til konkurrencedygtig pris. 
 
Kasserne er robuste og leveres med Bernsteins patenterede snaplukkesystem. Monteringskasserne opfylder 
tæthedskravene IP65 og kan således også anvendes i fugtige miljøer. De er særdeles velegnede til montering af 
elektriske, elektroniske og pneumatiske komponenter. De er forsynet med integrerede befæstigelsespunkter til DIN-
skinner, print eller monteringsplader. Kasserne i ABS er med rustfri snaplukke og i farven RAL7035 lysegrå. 
Kasserne er IP65 og kan anvendes i temperaturer fra -40o C til +80o C. Alle typer kan leveres med silikonepakning 
for højere temperaturområde (-40o C til +120o C). Findes også med klart låg, der er fremstillet af polycarbonat. 
 
Vi fører også monteringskasser i aluminium, polycarbonat og polyester. Hos Bernstein giver vi dig mulighed for at 
følge moden - eller kamuflere dine styringer i farver, der matcher applikationen. Vi tilbyder monteringskasser 
specielt lakerede i et utal af RAL -farver og med silketryk efter kundeønske. Desuden kan kasserne leveres 
bearbejdede med huller efter ønske. 

Budgettet for 2013 år optager megen tid nu. Vi ruster os til det kommende år, qua den situation som hele industrien 
befinder sig i. Det er hårde tider, men med snilde og nytænkning så imødeser vi hos Bernstein 2013 med 
optimisme. 
 
Det seneste år har vist os, at man godt kan komme ud med acceptable tal på bundlinjen, trods generel afmatning. 
Det har bl.a. hjulpet os på det danske marked, at vi er begyndt at åbne op for andet end Bernsteins eget 
produktsortiment, som fx den italienske producent Giovenzana, der er blevet taget vel imod.  Mottoet her på 
kontoret er ganske simpelt, at vi aldrig giver op. Kan vi ikke finde den ønskede komponent i Bernstein-sortimentet, 
ja så afsøger vi i stedet markedet - og kan på den måde i sidste ende altid vende tilbage til kunden med en løsning.  
Vi forsøger hele tiden at kunne yde en bedre og mere helstøbt service til såvel nye som eksisterende kunder ved at 
tilpasse os deres skiftende behov. Også derfor oplever vi fremgang trods krise. Vi udvider så at sige vores 
kompetenceområde. Det betyder også, at vi er begyndt at tilbyde og få flere projektrelaterede ordrer. 
 
Tak fordi du læste med. I det nye år er vi tilbage i din inbox med flere fortællinger fra vores verden. I mellemtiden er 
du altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer. 
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