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Vedvarende energi
Vedvarende energi har længe været et populært – og til tider lettere omstridt buzzword – overalt på kloden. Er din virksomhed i den branche, så kan du
allerede i dag komme foran konkurrenterne med morgendagens teknologi.
Der er, især fra den vestlige verden, et stort politisk ønske om, at en langt større andel af vores energiforbrug produceres af bæredygtige kilder.
Der er også en masse fordele forbundet ved at gøre energien mere grøn. Vi får lettere ved at bekæmpe klimaforandringer, styre energiforsyningen
samt kontrollere vores udgifter til energi på længere sigt. Derfor er vi hos Bernstein stolte af at forhandle flere unikke komponenter, der anvendes i
produktionen af vedvarende energi i forskellige energikilder.
Kontakt os allerede nu for at høre, hvordan vi kan fuldende din grønne udfordring bedst muligt.

Vores italienske eventyr
Så lykkedes det. Vi har netop fået forhandlingsretten til det italienske mærke: Giovenzana. www.giovenzana.com
Italienerne er kendt for at levere god kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris. Giovenzanas produktsortiment består
af: Trykknapper, betjeningsbokse, drejeomskiftere og hovedafbrydere op til 600A. Derudover leverer Giovenzana også
kranspecifikke produkter såsom switches, strømskinner og kabelføringer.
Bernstein kender Giovenzana fra vores søsterselskaber i Østrig og England, der har været forhandler for Giovenzana
i mange år. Bernstein har nu fået forhandlerretten til produkterne i Danmark og kapaciteten til at lagerføre produktet.
Bernstein er indstillet på at opbygge et velassorteret lager i det omfang, markedet kræver det. Sortimentet
passer godt ind i produktporteføljen, og allerede – her i den spæde opstart – er der flere positive tilbagemeldinger fra
kunder, der er glade for de nye produkter.

Spring på ”bussen”
Bernstein stiller skarpt på TI2 endestoppet med integreret AS-i Bus. Moderniser din traditionelle installation, eller udvid
din nuværende ”AS-i” installation, med dette endestop fra Bernstein.

Generelt er endestoppet blandt de mindste på markedet, der samtidig overholder IP 65. Endestoppet kan leveres med
integrereret AS-i Bus teknologi, der giver installationen en stor fleksibilitet og nem montering. Endestoppet kan tilkobles den 2 ledet AS-i Bus direkte eller via M12 connectors. Dette nedbringer installationsomkostningerne betragteligt for
den enkelte maskinbygger. Bernstein fører et bredt sortiment i endestop, der traditionelt anvendes til positionsangivelser af emner og maskindele.
Med et stort udvalg af aktiveringsoverdele og kontaktkonfigurationer har Bernstein også den helt rigtige løsning til din
opgave.
Se udvalget her.

Årsregnskabet er underskrevet
Forår er i vores verden også ensbetydende med generalforsamling. Og som konjunkturerne er lige nu i et presset
marked, så er Bernstein ganske godt tilfreds med det underskrevne årsregnskab for 2011, der viser, at resultatet er
forbedret med 20 procent i forhold til regnskabet året før. ”Set i lyset af den lave omsætning, og den vanskelige situation, som mange af vores kunder har befundet sig i siden krisen, er vi meget tilfreds med resultatet. Det er lykkedes
Bernstein at få et positivt resultat takket være en stram omkostningsstyring, en effektiv administration samt - ikke
mindst - en ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere,” forklarer direktør, Jens Peter Bendixen.
Mange danske industrielle arbejdspladser er de senere år blevet outsourcet til Asien. Det har ramt Bernsteins ordrebøger. Nu ser den udvikling dog ud til at vende. ”Vi oplever en lille trend fra dele af industrien, der er begyndt at flytte
produktionen tilbage til Danmark. Flere virksomheder anser det nu som en styrke at være tæt på leverandører og eget
hjemmemarked. Derudover er der også fremgang i antallet af kunder i Bernsteins kartotek. En ny strategi, der især har
fokuseret på at få tiltrukket flere OEM -kunder, ser ud til at virke,” fortæller Jens Peter Bendixen.
Hos Bernstein hviler man dog ikke på laurbærerne af den grund. ”Vi ser stadig muligheder for vækst på det danske
marked. Væksten kræver større konkurrenceevne, fleksibilitet og evne til at levere. Det er målene for 2012,” slutter
Jens Peter Bendixen.
Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen her med ris, ros eller gode idéer til vores nyhedsbrev.

