
FÖRETAGET

säkert.inspirerande.grönt.
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SPECIALKOMPETENS INOM KAPSLINGSTEKNIK
SPELSBERG FÖR SÄKERHETS SKULL

Kontroller och
certifieringar enligt 

VDE och UL i vårt eget 
testlabb

Snabbt och tillförlitligt!
Första prototypen inom 

48 timmar
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Den som litar på Spelsberg, gör det bästa valet. 

Vi har specialkompetens med över 112 års er-

farenhet av elkapslingsteknik. Hos oss arbe-

tar kvalificerade och motiverade experter som 

tar fram innovativa lösningar av högsta klass.

Över 300.000 produkter 
lämnar dagligen våra två 
fabriker i Schalksmühle 

och Buttstädt

Toppmodern maskinpark:
90 pressgjutningsmaskiner 

på mellan
25 och 900 tons presskraft

Detaljspecifikation en-
ligt DIN EN 61439

Resultatet är produkter och system som 

alltid ligger i framkant och som övertygar 

genom sina smarta detaljer till rimligt pris. 
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SPELSBERG I FÖRR
MED FRAMTIDEN I SIKTE 

Spelsberg hör till de internationellt ledande 

tillverkarna inom elbranschen och är framför 

allt verksamma inom områdena elinstallati-

ons- och Elkapslingsteknik. Alla produkter 

övertygar genom sin utmärkta märkeskva-

litet och pris-/prestandaförhållandet. Fa-

miljeföretagets uppfinnarglädje står för nya, 

smarta lösningar som installeras snabbt och 

lätt och som uppskattas genom lång livs-

längd och enkelt underhåll. Utvecklarna 

fokuserar inte enbart på det aktuella normlä-

get, utan även på andra marknader och tren-

der inom energi- och byggteknik. Spelsberg 

hör till pionjärerna i branschen som använder 

sig av regenerativa energier och utvecklar kaps-

lingar för solcellsmoduler. Enligt en undersök-

ning bland hantverksföretag är 90% av dem 

bekanta med och använder produkter från 

Spelsberg som de är nöjda med. Det är ett 

högt betyg för våra utvecklares arbete, efter-

som tekniken blir alltmer komplex samtidigt 

som infrastrukturen måste vara extra effek-

tivt anpassad till energi- och datatekniken.

För närvarande omfattar det tyska stan-

dardsortimentet över 5.000 artiklar som 

täcker alla behov inom områdena kopplings-
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dosor, normkapslingar, seriekopplings-, 

mätar- och industrikapslingar. Spelsberg är 

aktivt över hela världen med egna dot-

terbolag och återförsäljare. Vi tillverkar alla 

produkter i Tyskland och har omkring 450 

anställda, inklusive dotterbolagen. Spels-

berg står för kvalitet och service och 

erbjuder specialanpassade produkter och 

system för användning inom industrin. 
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Den som väljer Spelsberg, får en partner som 

med decenniers erfarenhet alltid ligger i fram-

kant inom tekniken. Förstklassiga, genomtänk-

ta produkter och en utpräglad kundoriente-

ring ger alla parter maximal säkerhet. Och det 

gäller inte bara komponenternas funktion. 

Alla steg i processen, från rådgivning och 

offert till leverans och service, bidrar till att 

våra kunder känner sig väl omhändertagna.

I vår process har vi alla i åtanke, montö-

ren som installerar vår produkt snabbt och 

enkelt, och för våra återförsäljar partners är 

SPELSBERG I IDAG

Beställning och lagerhållning enkelt tack vare 

modul koncept och medföljande tillbehör.

Våra medarbetares arbetsglädje och 

kunskap är nyckeln till vår framgång. Tack 

vare engagemang och erfarenhet kan 

vi inte bara skapa unika produkter utan 

även ta fram smarta, individuella lösnin-

gar. Därför uppskattar man oss idag inte 

bara som en leverantör med ett omfattan-

de produktprogram och anpassade system. 

 

Vi är även kompetenta rådgivare när det 

gäller komplicerade frågor inom kaps-

lingstekniken. Därför utvecklar, testar och 

producerar vi såväl stora individuella, 

installationsfärdiga lösningar som mindre, 

anpassade lösningar efter kundens önskemål.

Grundaren Ernst Spelsberg skulle ha 

varit stolt över att hans värderingar 

fortfarande bibehålls, fyra generationer 

senare, och att våra medarbetare ännu har 

kvar samma upptäckarglädje som förr.
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Spelsberg AB
Sverige

Spelsberg A/S
Danmark

Spelsberg B.V.
Nederländerna

Till Fastabend
VD

Holger Spelsberg
VD

Stefan Nyberg
VD Sverige

Spelsberg AB

Stefan Nyberg
VD Sverige

Gustavsviksvägen 7
702 30 Örebro

T  070 508 47 47
M 070 529 59 67
sny@spelsberg.se

Spelsberg-els-UK Ltd.
Storbritannien

Spelsberg S.L.
Spanien

Spelsberg spol. s r.o.
Tjeckien
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Den som köper produkter från Spelsberg, 

får märkeskvalitet, som utvecklats, till-

verkats och provats i Tyskland. Föru-

tom vårt huvudsäte i Schalksmühle har 

vi ytterligare en fabrik i Buttstädt/Thürin-

gen. Dessutom har Spelsberg ett världs- 

täckande nätverk av dotterbolag och 

säljkontor.

 

Schalksmühle – Där allt började!

Spelsberg har fortfarande sitt huvudkon-

tor i den stad, där de första isolerings-

rören utvecklades och tillverkades redan 

1904.  Företaget växte och utökade stän-

digt produktionsställena, tills det inte läng-

re fanns plats i stadens centrum. Därför 

flyttade företaget på 90-talet till ett indus-

triområde, där man byggde upp administ-

rationen och produktionen från grunden. 

Här arbetar företagets ledning, och här sker 

utveckling, tester och montage. Oavsett 

om det gäller försäljning, inköp, proto-

typtillverkning eller tester, så finns här 

finns all kompetens under ett och sam-

ma tak. Det stimulerar uppfinnargläd-

jen och främjar reaktionstiderna. Där-

för ligger vi alltid steget före i branschen. 

Bearbetning av kapslingarSlagtest enligt IK Verktygskonstruktion

SPELSBERG | SCHALKSMÜHLE
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Buttstädt – Plastmetropolen

De över 100 miljoner plastdelar som till-

verkas av Spelsberg varje år kommer inte 

bara från Schalksmühle. Sedan 90-talet sker 

Spelsbergs serietillverkning av kapslingar i 

staden Buttstädt.

SilorTillverkning av småfördelare

I Buttstädt har vi en modern maskinpark 

och ett stort verktygsförråd för tvåkom-

ponents-sprutgjutning och tillverkning av 

tätningsskum eller materialfärgning, av 

högsta kvalitet. En flödessimulering bidrar till 

att kontinuerligt optimera processen för bästa 

möjliga resultat vid nya konstruktioner redan 

från början. 

 

Verktygslager

FABRIK I OCH II | BUTTSTÄDT

Över 700 aktiva
verktyg med upp till 

8,9 tons vikt

Mer än 2.500 ton
material används

per år
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Kvalitet

Den som satsar på beprövad säkerhet och 

märkeskvalitet kan känna sig trygg med 

Spelsberg. För de över 100 miljoner 

pressgjutna delar som vi tillverkar 

varje år använder vi uteslutande hög- 

värdig, europeisk Typware som råmaterial. 

Av detta tillverkar vi totalt 400 råmaterial-

typer, varav 95 % enligt våra egna recept. 

Produkter som är särskilt robusta och tåliga 

har dessutom märkningen iQ för industrik-

valitet. 

TESTAD SÄKERHET | 
ALLTID I FOKUS

UL slagtest

Klimatskåp ner till -80 grader
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IK slagtestDragtest av lock Vattenskyddstest

Dammkammare

Spelsberg har ett eget testlabb för certi-

fiering i Schalksmühle. Vårt eget laborato-

rium med sin utrustning är både VDE- och 

UL-certifierat för alla nödvändiga tester för 

internationell användning av såväl serietill-

verkade produkter som speciallösningar. 

Det är särskilt viktigt för individuella lösnin-

gar som utvecklas tillsammans med kunden. 

Här handlar det om att hjälpa kunderna att 

få sina produkter så fort som möjligt. 

Testlabbet är utrustat enligt senaste tekni-

ken och vidareutvecklas kontinuerligt. UL 

och VDE utför årligen utvärderingar inom 

ramen för Client Test Data Program, för 

att ständigt säkerställa en hög arbetsnivå. 
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Våra specialister utvecklar produkter efter 

kundens önskemål och testar dem i vårt 

egna, certifierade labb efter globala stan-

darder samt sörjer för alla processteg, från 

prototyptillverkning till serietillverkning. På 

så sätt får kunden rekordsnabbt säkra, kom-

pletta lösningar från ett och samma ställe.  

 

Kundanpassning

Spelsberg har inte bara serietillverkade 

katalogprodukter. Företaget erbjuder också 

bearbetning av standardkapslingar efter 

kundens önskemål även för små tillverk-

ningsserier. Tryck, ytbeläggningar, extra hål 

eller präglingar är inga problem för våra 

experter.

 

FÅR DET LOV ATT VARA NÅGOT MER? | 
KONTAKTA OSS

Kompletta lösningar

Spelsberg hjälper många företag med kom-

plexa lösningar för kapslingar. Oavsett om 

det gäller laddstationer för elbilar eller 

kaspslingar för industrin är Spelsberg 

expert på uppgifter som kräver omfattande 

know-how. 
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Genom att vi
specialiserat oss på
projektaffärer kan vi 

ta fram skräddarsydda 
lösningar för industrin

Spelsberg lagerhåller alla standardproduk-

ter och skickar dessa inom 24 timmar efter 

order. Vårt omfattande sortiment uppfyller 

nästan alla kunders önskemål. Tack vare vår 

effektiva tillverkning med nästan 100 topp-

moderna maskiner kan vi fylla våra lagerplat-

ser igen inom 24 timmar. 

Över 300.000 delar 
lämnar dagligen

våra två fabriker i 
Schalksmühle och 

Buttstädt

Vi är rustade för säsongsvariationer tack vare 

flexibla arbetstider.
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Spelsberg – oslagbar märkeskvali-

tet. Utvecklas och tillverkas i Tyskland 

av ett familjeföretag som i fyra gene-

rationer arbetar med allt som har med 

elinstallations- och kapslingsteknik att 

göra. Med åren har förtroendefulla 

affärskontakter med leverantörerna och 

kunderna utvecklats. Många uppskattar 

framför allt att Spelsberg, trots sin framgång 

över hela världen, står stadigt med fötter-

na på jorden. Vi står för öppen kommu-

nikation och därför kan man alltid lita på 

Spelsbergers ord. Många av våra anställda 

är inne på andra eller tredje generationen. 

Vi känner varandra väl. Vi arbetar hårt till-

sammans och vi umgås också på fritiden. 

Denna förtroendefulla atmosfär är en ojäm-

förlig grogrund för uppfinnarglädje och 

kundorientering. Framgångsrika tillsam-

mans – det är Spelsbergs motto för affärer. 

Och därför har vi inte bara tänkt på priset, 

kvaliteten och funktionen, utan även på dem 

som monterar och installerar våra lösningar. 
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Många smarta detaljer gör jobbet lekande 

lätt och sparar tid och pengar. Medföljande 

tillbehör och modulära system förenklar des-

sutom beställningen och lagerhållningen. 

Tack vare vår pionjär- och uppfinnargläd-

je, kan vi på Spelsberg inspirera kunderna, 

så att våra produkter kan användas överallt. 

FAMILJEFÖRETAGET
MAN KÄNNER SIG SOM HEMMA
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