
Elektroteknik
Smarte løsninger til den elektrotekniske sektor



« Befæstelsesløsninger til elek-
triske applikationer fra A til Z. 
Bossard er din one-stop-shop. »
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One-stop shop
 § Befæstelseselementer til 
elektriske formål

 § Befæstelseselementer til 
mekaniske formål 

Professionel rådgivning
 § Omfattende tekniske 
serviceydelser

 § Kursusforløb for kunder omkring 
befæstelsesløsninger

Optimale leveringsbetingelser
 § Vi har mere end 70 afdelinger for-
delt over hele verden

 § Kort svar- og leveringstid 

 § E-shop for alle katalogprodukter

Specialfremstillede dele
 § Teknisk viden

 § Internationalt netværk af speciali-
serede partnervirksomheder

Egne testlaboratorier
 § ISO/IEC 17025-godkendte testla-
boratorier i 3 lande globalt set

 § Omfattende mekaniske, optiske, 
geometriske og kemiske testme-
toder 

Smart Factory Logistics
 § Håndtering af B-og C-parts

 § IoT parat

 § Smart, lean og driftssikkert

SMARTE LØSNINGER TIL DEN ELEKTROTEKNISKE SEKTOR

En branche, som er lysår foran
 
Vi er eksperter inden for alle 
befæstelseskomponenter til den elektrotekniske 
sektor

Uanset, om det drejer sig om befæstelsesele-
menter til el-kabinetter eller hårde hvidevarer, 
befæstelseselementer med ledningsevne til ener-
gidistribution eller mikrobefæstelser til printkort: 
Bossard er din leverandør. Denne brochure viser 
et uddrag af det brede udvalg af produkter, som vi 
tilbyder til din branche. Ud over vores brede udvalg 
af standardprodukter står vi til rådighed med 

omfattende serviceløsninger: Vores teknikere er 
behjælpelige med vejledning omkring alternative 
befæstelsesløsninger, innovative udviklingsmu-
ligheder eller specifikke materialekrav. Hvis der 
ikke findes nogen tilfredsstillende løsning til din 
applikation endnu, skaber vi den til dig! Globalt set 
nyder tusinder af tilfredse kunder godt af Bossards 
produkter og serviceydelser. De ved hvorfor.
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KVALITET, NEMT OG SIKKERT

El kabinet
 
Udfordringerne for befæstelseselementer til den 
elektrotekniske sektor består bl.a. i at spare værdifuld 
plads og reducere dyre, manuelle processer i 
produktionen

Nedenstående produktudvalg fra 
Bossard opfylder disse krav og er 
karakteriseret ved følgende:

 § En-vejsmontage giver et 
pladsbesparende design

 § Tolerance over for forskellig materialetykkelse 
medfører færre løse dele og reducerede 
lageromkostninger

 § Montage kan udføres på coatede overflader, 
hvilket betyder færre manuelle processer
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EL KABINET

NITTER

Hurtig og sikker montage til kabinetter og 
indvendige komponenter

 § Vandtæt befæstelseselement
 § Høj udtræksstyrke med ekstrem 
forskydningsstyrke

 § Kan anvendes i materialer med forskellig 
tykkelse eller uregelmæssige hulstørrelser

 § Monteres fra en side

ECOSYN®-BCT BLINDNITTEMØTRIK

Ét-gevindselement, som kan anvendes til 
forskellige materialetykkelser

 § Kun lille fremspring på den blinde side
 § Formning af vulst uden spændingsbelastning
 § Nem fastgørelse til dårligt forberedte eller 
overdimensionerede huller

 § Klemlængder på op til 9 mm afhængigt af 
gevindstørrelse

BEFÆSTELSE FOR IPRESNING

Hurtig og ren befæstelsesløsning til 
kabinetter med adgang fra begge sider

 § Ekstrem belastningsevne selv i metalplader 
med en tykkelse på kun 0,5 mm

 § Anvendelig på coatede overflader
 § Plan på bagsiden
 § Ingen efterskæring af gevind

KABELKANALER

30% pladsbesparelse i kombination med reduce-
rede materialeomkostninger og større fleksibilitet

 § Pladsbesparende placering af følsomme 
kabler og brug af fri plads i hjørner på 
kabinetter

 § Hurtigere installation og vedligeholdelse med 
lettere materialer, som er nemme at skære til

 § Kompatibilitet i forhold til DIN-komponenter
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VENTILERENDE ELEMENTER

Eliminerer kondensdannelse i el kabinetter

 § Kontinuerlig udluftning og tilpasning af det 
indvendige tryk

 § Vandafvisende og oleofobisk PES-membran

KABELINDFØRINGSPLADER/
-SYSTEMER

Procesoptimeret kabeltrækning

 § Værktøjsfri adgangs- og tilslutningsteknologi
 § Pladsbesparende
 § Hurtig montering
 § Mulighed for modulopbygget konstruktion

HÆNGSLER

Nem løsning til hurtig montering med lave 
omkostninger

 § Ingen udragende hardware
 § Aftagelige hængselstifter sikrer hurtig 
afmontering af døren i forbindelse med 
vedligeholdelse og service

 § Døren har fuld 180 graders rotation

LÅSE

Innovativ adgangskontrol systemer til 
kabinetter

 § Tilgodeser flere kabinet konfigurationer 
med talrige grebsdimensioner

 § Adgangskontrol med flere muligheder 
for værktøjsadgang og nøgle aflåsning/
nøglekode

 § Drop-in erstatning til eksisterende låse 
forberedte for industri standard panel

EL KABINET
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ELECTRONIC CABINET

« Kabelforskruninger og tilbe-
hør kan være udført i polyamid, 
messing og rustfrit stål. »
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KVALITET, NEMT OG SIKKERT

Energidistribution
 
Fra befæstelse af kabinetsrammer til indvendigt kabel 
og samleskinne

Modstandsdygtighed over for vibrationer og høj 

temperaturbestandighed er vigtige egenskaber 

for befæstelseselementer inden for disse 

applikationsområder, idet disse egenskaber 

sikrer konstant klemkraft/forspænding med deraf 

følgende sikker energidistribution i applikationer 

med lav og høj spænding.
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SIKRINGSMØTRIKKER

Modstandsdygtig over for vibrationer og giver 
permanent styrke i skruesamlinger

 § Skive er allerede præmonteret
 § Reduceret monteringstid
 § Bevarer ensartet klemkraft/forspænding 
selv under kraftige temperaturskift

PRESBOLTE OG -MØTRIKKER

Hurtig og ren befæstelsesløsning til 
applikationer med adgang fra begge sider

 § Ekstrem belastningsevne selv i metalplader 
med en tykkelse på kun 0,5 mm

 § Ingen særlig forberedelse af monteringshul 
påkrævet

 § Ingen efterskæring af gevind
 § Høj positionsnøjagtighed

PRESKABELSKO

Emne til applikationer med mindre plads

 § Lille flange for kabinetter med begrænset 
plads

 § Der er sikret overførsel af max. tilladelig 
strøm

TRÆKAFLASTEDE 
PRESFORBINDERE

Tilslutning til kobber- og aluminiumsledere 

 § Nøjagtigt endestykke for nem 
kabelindføring

 § Med krympemarkeringer for korrekt 
krympning

ENERGIDISTRIBUTION
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ENERGIDISTRIBUTION

CLIPSMØTRIKKER FOR 
JORDFORBINDELSE

Sikrer elektronisk ledningsevne i kabinetter

 § Høj udrivningsmodstand for gevind i tynde 
plader

 § Kompenserer for positioneringsfejl
 § Integrerede kløer gennembryder overflader, 
hvilket sikrer jordforbindelse

KABELFORSKRUNINGER

Solid og lukket kabelbeskyttelse, med 
én-sidet adgang ved begrænset plads

 § Hurtig og nem installation i applikationer 
uden specialværktøj

 § Kan justeres i vægtykkelser mellem 1-4 mm
 § Intet indvendigt gevind påkrævet

KRYMPETEKNIK

Slidset og selvlukkende krympeslange letter 
indtrækning af et formonteret kabel

 § Hurtig montering
 § ROHS og halogenfrit materiale
 § Velegnet til efterfølgende montering

KABELBINDERE

Fjerner overskydende ende på kabelbinder 
ved vridning uden værktøj

 § Driftstemperatur 
mellem -40 °C og +85 °C

 § Indeholder ikke halogen og silikone
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Nedenstående udvalg af specielle 
befæstelseselementer til printplader 
er karakteriseret ved følgende
 
 § Mulighed for automatisk fødningsproces
 § Montering tæt på hjørner
 § Kontrolleret deformation og 
Surface Mount Technology

BEFÆSTELSER FOR IPRESNING OG NITTER

Printplader
 
En af de mindste og mest følsomme applikationer 
inden for den elektrotekniske sektor kræver små 
og pladsbesparende befæstelseselementer med 
kontrolleret montering og uden belastningspåvirkning 
af pladen
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PRINTPLADER

MIKRO PRESSTIFT

Hurtigt alternativ til skruer. Etablerer en for-
bindelse mellem to dele uden gevindskæring  

 § Stærk forbindelse grundet diagonal roulettering
 § Kun lille fremspring
 § Konisk spids letter montering
 § Modstandsdygtig over for vibrationer

SPEED RIVETS

Anvendes som afstandsstag eller til at 
fastgøre stik og loddepunkter på printplader 

 § Høj produktsikkerhed
 § Hurtig genladning
 § Der falder ingen dorn af
 § Modstandsdygtig over for vibrationer

GEVINDINDSATSE OG 
AFSTANDSSTAG

Stærkt gevind i kompositmaterialer med 
mindre forskydningsstyrke

 § Velegnet til tynde profil materialer
 § Anvendelig til hærdeplast og 
termoplast materialer

 § Mange monteringsmuligheder for 
indstøbning og efter støbning

AFSTANDSSTAG

Forskellige typer passende afstandsstag for 
nem panel montage

 § Modstandsdygtig over for vibrationer 
 § Kan leveres med indvendigt og udvendigt 
gevind eller kun indvendigt gevind
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PRINTPLADER

MIKROBEFÆSTELSE FOR IPRESNING

Irreversibel montering på ultratynd membran

 § Kan leveres fra gevindstørrelse M1
 § Automatisk montering med Surface Mount 
Technology reducerer montageomkostninger

 § Ingen belastning af printplade under montage
 § Høj processikkerhed

RETVINKLET PRES BEFÆSTELSE

Etablerer kraftige retvinklede 
fastgørelsespunkter tæt på kanten

 § Anvendelig til pladetykkelse fra 1 mm med 
forbedrede afskærmende egenskaber

 § Anvendelig ved små kantafstande
 § Mere stram styring af design
 § Sparer materialer

SNAP-TOP

Tilslutning af printplader og underenheder 
med mulighed for hurtig afmontering

 § Mindre håndtering under montage
 § Mindre risiko for beskadigelse af 
følsomme kredsløb

 § Snapmekanisme
 § En mulighed ved forborede huller

PANELSKRUER MED FJEDER

Omkostningsbesparende skrue pga. loddesamling

 § Plastikfingre med fjederfunktion holder 
skruen i tilbagetrukket position

 § Ingen ekstra dele påkrævet
 § Funktion, som forhindrer ødelæggelse 
af gevindet, optimerer montagelinie 
produktiviteten

 § En mulighed ved forborede huller
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Afprøvet kvalitet

Når der udvikles produkter, projekter og processer, 
har I brug for en afprøvet og uafhængig kontrol, så 
I kan være sikre på, at alle lovmæssige krav og 
øvrige krav er opfyldt på alle niveauer. 

Vores brede sortiment af førende testudstyr inden 
for befæstelsesteknologi, som håndteres af vores 
kvalificerede og erfarne personale, hjælper jer 
med kvalitetssikring og risikoreducering samt at 
opfylde relevante komponent- og produktkrav.

 

Kompetent samarbejdspartner

Med henblik på at opfylde alle krævede kvali-
tetsstandarder har Bossard ti testlaboratorier 
i Europa, Amerika og Asien, hvoraf tre er akkre-
ditered uafhængige testcentre, som med deres 
højteknologiske måle- og testudstyr garanterer 
pålidelig kvalitetssikring og produktionskvali-
tet. Desuden arbejder vi tæt sammen med vores 
forretningspartnere som ét team, når vi tester 
produkter. Dette gør vi for at kunne tilbyde dig den 
bedste kvalitet.

Måleresultater af højeste standard

I vores kvalitets- og testlaboratorier tager vi 
udgangspunkt i industristandarder og individuelle 
kundekrav, når vi meget nøje gennemgår dine pro-
dukter. Vi har pålidelige kompetencer i udførelse af 
tests, som er tilgængelige for kunder i forbindelse 
med udvikling, specialtests og komplette tests. 
Både nationalt og internationalt anses laboratorie-
godkendelse som et sikkert tegn på teknisk kom-
petence. Klar og tydelig overholdelse af normative 
specifikationer sikrer, at der er meget høj tiltro til 
vores måleresultater. Dette er vores kompetente, 
højt kvalificerede medarbejdere også med til at 
sikre.

NÅR DU VIL VÆRE HELT SIKKER

Det akkrediterede testlaboratorium for 
befæstelsesteknologi
 
De korrekte specifikationer spiller en vigtig rolle inden 
for mange områder af befæstelsesteknologi. Bossard 
møder denne udfordring med et højteknologisk 
testlaboratorium



VORES FORRETNINGSMODEL

Strategien for succes
 

Efter mange års samarbejde med vores kunder ved 
vi, hvad der skal til for at forbedre kundernes produk-
tivitet og skabe konkurrencefordele. Vi ved, hvad det 
kræver for at styrke vores kunders konkurrenceevne. 
Derfor hjælper vi vores kunder inden for tre strate-
giske kerneområder.

For det første, finder vi optimale produktløsninger 
og finder det befæstelseselement, som er den bed-
ste løsning til kundernes produkter.

For det andet, er vores Application Engineers med i 
processen, når kunderne begynder at udvikle et nyt 
produkt og leverer den bedste løsning til alle tæn-
kelige udfordringer inden for befæstelse.

For det tredje, er vi pionerer inden for logistikløs-
ninger og reducerer og eliminerer unødvendige 
omkostninger i kundens samlede forsyningskæde.

“Proven Productivity” er vores løfte til kunderne og 
indeholder to elementer: For det første er det bevist, 
at det virker og for det andet, forbedrer det produk-
tiviteten og konkurrenceevnen for vores kunder.

Og denne filosofi motiverer os hver dag til at være 
et skridt foran.



Bossard Denmark A/S
Stamholmen 150
DK-2650 Hvidovre
T +45 44 50 88 88
denmark@bossard.com
www.bossard.dk
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