Engineering & Energielevering

ENGINEERING & ENERGIELEVERING

ALLES VOOR UW ENERGIEINFRASTRUCTUUR
Wij zijn een complete dienstverlener op het gebied
van elektromontage voor de industrie en het middenen klein-bedrijf evenals de bouw van elektrische
installaties en het leggen van kabels.
Wij plannen en realiseren grote elektrotechnische projecten
en industriemontages op het gebied van laag- en middenspanning en glasvezelbekabeling.

Wij richten ons in de eerste plaats op onze klanten en onze service.
Een professionele planning en perfecte coördinatie vormen de basis
van ons succes en de langdurige relaties met onze klanten.
Met de kennis van onze medewerkers, een omvangrijke voorraad aan
speciale apparaten en ons grote wagenpark realiseren wij moderne
oplossingen voor de gebouwentechniek en grote industriële installaties in
vrijwel alle branches. Competent, betrouwbaar, snel en overeenkomstig de
hoogste kwaliteitsnormen – dat is onze pretentie.

Wij ontwikkelen schakel- en besturingsinstallaties in alle formaten, ongeacht de fabrikant, conform de eisen van de klant en de
wettelijke richtlijnen.
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CERTIFICERING

ISO 9001:2015 – KWALITEITSMANAGEMENT
De bedrijven van de ELMO GROUP zijn overeenkomstig de keuringsnorm ISO 9001:2015 gecertificeerd. Met regelmatige
audits vernieuwen wij onze certificering en geven onze klanten de zekerheid, dat zij voortdurend op de hoge
kwaliteitsstandaard van ons werk kunnen vertrouwen. De naleving van deze certificering wordt door de TÜV Rheinland Cert
GmbH gecontroleerd.
Los daarvan nemen de medewerkers van de ELMO GROUP regelmatig deel aan interne en externe scholingen, om de
beschikbare kennis voortdurend in de zin van onze klanten verder uit te breiden en op de nieuwste stand van de techniek
te houden.

SCC**:2011 – GEZONDHEID EN VEILIG WERKEN
De ELMO GROUP neemt het onderwerp gezondheid en veilig werken
uitermate serieus. Daarom hebben wij het SGU-managementsysteem in
overeenstemming met de richtlijn SCC**, conform de genormeerde
voorschriften „Veiligheidscertificaat Contractoren“, versie 2011
geïntroduceerd.
Ook de naleving van deze certificering wordt door de TÜV Rheinland
Cert GmbH gecontroleerd. De inhoud en dienovereenkomstige
gedragsregels ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op de
werkplek behoren tot de regelmatige scholingen van alle medewerkers.
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BELOFTEN AAN KLANTEN

GERICHT OP ONZE KLANTEN EN ONZE SERVICE
Ons denken en handelen is te allen tijde gericht op de eisen en behoeften van onze klanten. Een professionele planning en
vlekkeloze coördinatie van alle werkzaamheden vormen de basis voor tevreden en trouwe klanten. Wij stellen alles in het
werk om de projecten van onze klanten volgens schema, betrouwbaar en overeenkomstig de hoogste kwaliteitsnormen uit
te voeren.

MODERNE UITRUSTING
Een belangrijke factor voor succesvol gerealiseerde projecten is ons omvangrijke wagenpark en onze voorraad speciale
machines. Daarmee zijn wij in staat om moderne en efficiënte oplossingen en
concepten voor de
gebouwentechniek en industriële elektrische installatiebouw met succes op de
markt aan te bieden.

GEKWALIFICEERDE
MEDEWERKERS
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Ons meer dan 50-koppige team bestaat uit medewerksters en medewerkers van alle
leeftijden. Samen vormen wij een op elkaar ingespeeld en slagvaardig team met een enorme
vakkennis en praktijkervaring. Regelmatige interne en externe scholingen van alle
medewerkers, van de directie tot aan de monteur, verstevigen ons
hoge kwaliteitsniveau en zorgen ervoor dat onze kennis altijd aan
de actuele stand van de techniek voldoet.
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COMPLETE DIENSTVERLENER

DIENSTEN

Wij plannen en realiseren grote elektrotechnische projecten
en industriële montages op het gebied van laag- en middenspanning tot 36 kV via glasvezelbekabeling tot aan een grote
diversiteit aan schakel- en besturingsinstallaties.

VERLEGGEN VAN KABELS

De berekening van kabeldoorsneden, buigradii en lastenverdelingen zijn taken voor de professionals met
kwaliteits- en verantwoordelijkheidsbewustzijn en
voorwaarde voor een lange levensduur van uw
investering.

PROJECTMANAGEMENT

Advies, planning en projectmanagement worden bij
de ELMO GROUP uitsluitend door de meest
deskundige en ervaren medewerkers uitgevoerd.
Het plannen van een project wordt bij ons door de
baas gedaan!

TRANSFORMATOREN

Wij nemen zowel de aankoop, de aansluiting als de inbedrijfstelling van
uw transformatoren voor onze rekening. Tevens kunt u bij ons terecht
voor de begeleidende werkzaamheden zoals kabelaansluitingen, het
omleggen van kabels en het bouwen van kabeltrajecten.
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AUTOMATISERINGSINSTALLATIES

De nog steeds stijgende mate van automatisering in de industriële productie verhoogt de
efficiency en de geschiktheid voor de toekomst. Voor ons als dienstverlener op het gebied van
de energie-infrastructuur is het van essentieel belang dat wij altijd bij de tijd te zijn.

ELEKTROMONTAGES

Onze expertise op het gebied van grote elektrotechnische projecten voor de producerende
industrie uit de meest uiteenlopende branches is gestoeld op een groot aantal succesvolle
en tot volle tevredenheid van klanten uitgevoerde projecten.

MIDDENSPANNING 36 KV

Op het gebied van de middenspanning staat de veiligheid op de eerste plaats.
Dit geldt zowel voor de werking als voor de medewerkers. Hiervoor staat
onze gecertificeerde kwaliteitsborging garant alsmede onze
veiligheidsrichtlijn conform SCC **.

SCHAKELINSTALLATIES

In het kader van grote projecten ontwikkelen wij, ongeacht
het merk, schakel- en automatiseringsinstallatie voor laagen middenspanning incl. configuratie en ingenieurswerk.

BRANDBEVEILIGING

De uitvoering van brandbeveiligingsmaatregelen wordt
uitsluitend door daarvoor opgeleid personeel van de
ELMO GROUP en aan de hand van de voorschriften van
het DIBT in Berlijn uitgevoerd.
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OPTIMAAL WERKEN

KABELVERLEGTECHNIEK VOOR SPECIALE APPARATEN

BEDRIJFSUITRUSTING
Om onze teams efficiënt en op het allerhoogste kwaliteitsniveau te kunnen laten werken, nemen wij bij onze bedrijfsuitrusting
geen genoegen met compromissen. Onze teams beschikken te allen tijde over het kwalitatief
meest hoogwaardige gereedschap en dito apparaten en kunnen tevens
gebruik maken van ons omvangrijk
wagenpark en grote voorraad
speciale machines of de
noodzakelijke uitrusting
voor alle dienstverleningstaken en ambachten binnen ons
portfolio.

- Voedingsapparaten, inblaas- en schietapparaten
- Kabelintrek- en kabelgeleidingssystemen
- Kabeltreklieren incl. trekprotocol computer
- Hydraulische kabelscharen
- Kabelspil- en hulpkabellieren

MECHANISCHE WERKPLAATS
- Constructie van kabelplatforms
- Constructie van koperen rails
- Constructie van aansluitsteigers

SPECIALE UITRUSTING VOOR DE MONTAGE
VAN DE EINDAFSLUITERS
- Mantel-, kabel- en fasenmes
- Mantelverwijderingsgereedschap
- Schiller voor geleidende- en isolerende lagen
- Montagegereedschap voor inwendige conussen

VOORRAAD

- Installatiemateriaal en kabels
- Kabeldraagsystemen en kabelplatforms
- Verbruiksmateriaal midden- en laagspanning

MONTAGE- EN BOUWPLAATSVOERTUIGEN
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- Team-montagebussen incl. complete uitrusting
- Bouwplaatsvrachtwagens met kraan en bakken die naar drie kanten kunnen kiepen
- Kabeltransportaanhangers tot 7 ton

MEET- EN CONTROLE-INSTRUMENTEN

- Onderhoudsapparatuur voor schakelinstallaties
- VLF-, DC- en mantelcontrole-instrumenten
- Netanalysator- en netkwaliteitsanalyse instrumenten
- Kortsluitdetectoren voor het lokaliseren van kabelstoringen
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MEDEWERKERS

DIRECTIE

TEAM- EN PARTNERGEORIËNTEERDE
SAMENWERKING
Het team van de ELMO GROUP bestaat uit vrouwen en
mannen uit de meest uiteenlopende beroepsgroepen en
nationaliteiten. Elke medewerker brengt zijn of haar eigen
kennis, kwaliteiten en sociale vaardigheden met zich mee.
Voor ons is een respectvolle omgang als partners op alle
niveaus van het grootste belang. Zelfstandig en verant-
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woordelijkheidsbewust werken in het team zijn voorwaarden
voor de hoge kwaliteit van de resultaten van ons werk.
Een onbeperkte overdracht van kennis en het doorgeven van
gespecialiseerde kennis door al onze medewerkers onder
elkaar, versterkt de samenhang en maakt ons tot een
efficiënt team, waarin het werken veel plezier oplevert.
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Met een duidelijke organisatiestructuur, eenduidig gedefinieerde competentie- en verantwoordelijkheidsgebieden, zorgen
wij voor een vlekkeloze communicatie- en informatiestroom binnen de ELMO GROUP. Een belangrijk onderdeel bij ons
streven naar klantgerichte oplossingen en een uitstekende service. Zo zorgen wij voor zekerheid en vertrouwen. Daar kunt
u op rekenen!

MARCEL STERNKE
Directie
Tel:
Mobiel:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)2838 - 814
+49 (0)173 905 94 03
+49 (0)2838 - 587
m.sternke@elmogroup.de

STEFAN BURGER
Directie

Tel:
+49 (0)2838 - 815
Mobiel: +49 (0)173 905 93 95
Fax:
+49 (0)2838 - 587
E-Mail: s.burger@elmogroup.de
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GELOOFSBRIEVEN

ONZE KLANTEN KOMEN UIT DE MEESTE
UITEENLOPENDE BRANCHES
Wij plannen en realiseren elektromontages, verleggen
van kabels inclusief het aanleggen van kabeltrajecten,
schakelinstallaties, monteren en aansluiten van transformatoren, meet- en regeltechnische installaties, automatiseringsinstallaties, evenals brandbeveiligingsmaatregelen voor alle branches.
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Al vele jaren vertrouwen bekende klanten uit de staal-,
aluminium-, glas- en levensmiddelenindustrie, exploitanten
van elektriciteitscentrales, verdeelstations, metro's en
rioolzuiverings-installaties op onze kennis.

NEEM HET GEWOON MET JE MEE
:
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Winnekendonker Straße 12a
D-47608 Geldern
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Te l: +49 (0)2838 - 814 of - 815
Fax: +49 (0)2838 - 587
Mail: info@elmogroup.de

BEDRIJVEN DIE TOT DE ELMO GROUP BEHOREN
Elmo Sternke GmbH
Winnekendonker Straße 12a
D-47608 Geldern

Elmo Technische
Dienstleistungen GmbH
Winnekendonker Straße 12a
D-47608 Geldern

Elmo Energy B.V.
Jonkerbosplein 52 17e etage
NL-6534 AB Nijmegen

Hoofdkantoor van de onderneming:
Geldern
Handelsregisternr:
Kantongerecht Kleve, HRB 9542
BTW-nr.: DE 242413003
Directie: Marcel Sternke, Stefan Burger

Hoofdkantoor van de onderneming:
Geldern
Handelsregisternr:
Kantongerecht Kleve, HRB 9596
BTW-nr.: DE 264124132
Directie: Stefan Burger, Marcel Sternke

Vestiging: Niederlande
Inschrijving in het handelsregister:
KVK-nummer:
DE 54400732
BTW-nr.: 851290632B01
Directie: Marcel Sternke

Ontwerp en lay-out: kom4all.com, Lars König
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