Uden mål mistes overblikket

Bournonville Group – fordi fremtiden forpligter

Vi giver dig redskaberne
til succés
Telefon: +45 56 28 65 50
www.bournonville-group.dk

Bournonville Group ApS
Bournonville Group ApS er et holding og administrationsselskab
for selskaberne Ara-El ApS, Manicus Teknik ApS, BG-Lysteknik
ApS og BG-Online. Udover dette er formålet med Bournonville
Group, at kunne være mentor for unge iværksættere, der har en
god idé, men mangler erfaring til opstart af egen virksomhed.
Bournonville Group opkøber også virksomheder, der f.eks. står
for generationsskifte.
Selskaberne i Bournonville Group kan i dag tilbyde et bredt
udvalg af komponenter inden for automatik, proces og transmission og professionel belysning - alt fra førende leverandører.

Vores koncept
Hele Bournonville Group konceptet er bygget op omkring
den rigtige løsning fra første kontakt og tager udgangspunkt
i produkter fra markedets førende producenter af tekniske
komponenter og belysning, med højeste leveringsdygtighed og
kvalitet.
Vor målsætning:

Hertil kommer mulighederne i samhandelsformen, der både er
personlig og tilpasset jeres virksomheds ønske om telefonbestilling, E-mail kommunikation eller besøg af salgsingeniør. Bournonville Group’s kompetente medarbejdere, yder på opfordring
meget gerne den tekniske bistand du har behov for, så den rigtige løsning vælges første gang.

• Vi lægger vægt på at forstå vores kunder - teknisk som
kommercielt.
• Vi sikrer en tæt dialog mellem os og vores kunder.
• Kundens kontaktperson hos os, er den samme gennem hele
forløbet naturligvis med intern backup.
• Når nøglekomponenter skal udvælges, skal vores kunder føle
sig helt sikrer på deres valg.

Med Bournonville Group i ryggen

Vi prioriterer:

Med mere end 20 års erfaringer har Bournonville Group deltaget
i udviklingsopgaver, fremkommet med problemløsninger lige fra
simple valg til hele løsninger, med hovedvægten lagt på kundens
behov, omkostningsrigtighed, leverings tid, kvalitet og indfrielse
af forventningen om driftssikkerhed.

•
•
•
•
•
•

Derfor mener vi selv at være en kompetent samarbejdspartner
når det gælder automatik-, proces- og transmissionsløsninger
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og belysning hvad enten det gælder enkeltdele eller løsninger
hvor der indgår en eller flere komponenter i.

Kvalitet frem for kvantitet
Niche frem for ’broadliner’
Partnerskab frem for listesalg
Kompetente tekniske medarbejdere
Levering til tiden
Ingen gebyrer

Vi ser frem til et godt og frugtbart partnerskab!

Bløde værdier
i en benhård branche
Telefon: +45 56 28 65 50
www.bournonville-group.dk

I vores branche har der i mange år været tradition for, at det
er “tallene der tæller”. Og derfor har der været stærk fokus
på prisen som konkurrenceparameter.
Hos selskaberne i Bournonville Group har vi sat os som
mål at tilføje et par yderligere dimensioner til prisparameteret. Vi tror ganske enkelt ikke på, at det kun er prisen
og prisen alene der tæller, når en virksomhed skal vælge
leverandør i forbindelse med f.eks. komponenter til industrielle
styringsprocesser og -løsninger.
Derimod tror vi på, at “kemien” i et samarbejde har en værdi, og
især når den positive kemi kombineres med en kompetence, der
rækker ud over det snævre område, som omfatter den enkelte
komponent.

Fælles målsætning
Som formidlere af komponenter og belysning, vil vores succés være betinget af vore kunders succés. Derfor har vi og

vore kunder en række fælles mål og frem for et traditionelt
kunde/leverandør samarbejde, ser vi mere dette som et
partnerskab. Et proaktivt partnerskab, hvor vi i vores niche
vil skabe de bedst mulige betingelser for vore kunders
konkurrenceevne.
Ud over de enkelte kvalitetsprodukter vil vi være formidlere
af den viden, som skabes med en treenighed, der består af
producentens viden, vores viden og kundernes viden. Hermed
opnår vi en synergieffekt, hvor den samlede erfaring skal udnyttes til en unik og værdiskabende konkurrencefordel for vores
kunder, som på denne måde bliver mere partnere end egentlige
kunder.
Derfor bliver benhård konkurrence på pris alene aldrig os.
Hos selskaberne i Bournonville Group vil vi koncentrere os om
de mere bløde værdier, der i sidste ende overskygger den
nøgne prisparameter. Nemlig sag- og faglighed, kompetent
rådgivning, innovation samt optimal kvalitet og funktionalitet i
de løsninger, som vore kunder enten skal anvende eller lægge
navn til.
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Det handler om
at bygge bro
Telefon: +45 56 28 65 50
www.bournonville-group.dk

Når en producent skal afdække de markedsmæssige behov,
bliver opgaven tit og ofte grebet analytisk an med kortlægning af end-user segmenter og dialogværktøjer til spørgsmål og svar. Bl.a. fordi en traditionel distributionskæde normalt ikke giver producenterne mulighed for at være der, hvor
græsset gror.
I vores verden er der betydelig afstand mellem producenten og
end-user virksomheden, fordi enten distributøren eller agenten
mere fungerer som stopklods end som brobygger.
Men fordi det altid har været sådan, står det ikke skrevet nogen
steder, at det skal fortsætte med at være sådan. Jeg har sagt
det tit, og jeg siger det gerne igen, formidlingsvirksomhedens
succes er afhængig af kundevirksomhedens succes.
Kundens succes bør derfor være det primære mål for enhver formidlingsvirksomhed. Så kan man efterfølgende diskutere, hvilke
succeskriterier der er væsentlige. Vækst, innovation, motivation,
kvalitet, service, kundepleje eller priser. I virkelighedens verden
er det nok en kombination af det hele.

Skabe forudsætningerne
Prioriteringen af de enkelte succeskriterier, er op til den enkelte
virksomhed. Men flere af kriterierne forudsætter et aktivt
samspil med de samarbejdspartnere, som enhver virksomhed
er afhængig af. Og her har formidlingsvirksomheden en
væsentlig rolle.

Peter Lange, adm. direktør

Ud over lagerføring og leverance til tiden, skal formidlingsvirksomheden nemlig også være brobygger mellem producent
og end-user. Formidlingsvirksomheden skal skabe forudsætninger for, at der hos producenten er lydhørhed for de
individuelle ønsker og behov, som end-user virksomheden
har til producentens produkter. Det kan være behov for specifikationsændringer, ønske om nye komponenter, udviklingsassistance i forbindelse med nye projektløsninger etc.
Det er denne viden, som producenterne betaler for. Og det er
denne viden, som formidlingsvirksomheden er tættest på at få
adgang til. Hos selskaberne i Bournonville Group lægger vi stor
vægt på at skabe disse forudsætninger. Nok repræsenterer vi
producenten, men det er i end-user virksomheden vores primære interesse ligger.
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BG-Online er et selskab under
Bournonville Group ApS
Telefon: +45 56 28 65 50
www.bournonville-group.dk

BG-Online er en fælles webshop, som forhandler alle
standard lagerførte varer for alle selskaberne i Bournonville
Group ApS.
Webshoppen er etableret, for at gøre det hurtigere og lettere at
få overblik over alle normalt lagerførte varer, således at bestilling
af standardvarer kan udføres på hurtigste måde.

BG-online webshop erstatter på ingen måde den personlige
kontakt og vejledning og vi vil fortsat være til rådighed uanset
hvordan bestilling af varer udføres, om det er via vores webshop
eller ved direkte kontakt med vores dygtige fagfolk og eksperter.
Vi står fortsat til rådighed med vejledning og råd omkring alle
vores varer. Husk også at vi har og kan meget mere end det der
ses på vores webshop.

Det er også muligt at se egne tidligere ordrer udført via bg-Online
og dermed forenkles evt. genbestilling.

Kontakt os direkte for øvrige varer samt yderligere information
og vejledning.
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Din samarbejdspartner inden for
automatikkomponenter

El-komponenter for kobling, motorstart og
-beskyttelse samt tavleinstrumenter

Telefon: +45 56 28 65 50
www.ara-el.dk

• Modulkontaktorer og minikontaktorer med 3 og 4 hovedkontakter
• Kontaktorer for power factor regulering AC/DC
• Kontaktorer for printmontering
• Kontaktorer 6-1600A med 3 og 4 hovedkontakter, specialkontaktorer
• Termiske overstrømsrelæer
• Endestop-sikkerhedsafbrydere
• Industrirelæer til sokkel og printmontage
• Elektronikrelæer til sokkel og printmontage
• Sikkerhedsrelæer
• Solid state relæer
• HPFI-afbrydere
• Gruppeafbrydere
• Række- og printklemmer

• Trykknapper, omskiftere og signallamper, ø 22 mm,
metal eller plast
• Drejeomskiftere, reparationsafbrydere, nødstop

Motorstart, -beskyttelse og –regulering
• Håndbetjente motorværn, Motorbeskyttelsesafbrydere
• DOL-startere, YD-startere
• Softstartere 5,5kW til 630kW med og uden by-pass
kontaktor og 2 liniers display med dansk menu.
• Elektronisk motorbeskyttelse
• Frekvensomformere op til 630 kW
• Gearmotorer: Step, synkron og DC
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®

®

Når partnerskab er et vigtigt
konkurrenceparameter

Telefon: +45 56 28 65 50
www.ara-el.dk

Tavleinstrumenter
•
•
•
•
•

Analog instrumenter
Digital instrumenter
Strømtransformatorer
Digital multiinstrumenter fra 47-250 målinger
Shunte

Elektroniske relæer for styring og overvågning,
niveaukontrol samt monteringskasser og tavler
• Tidsrelæer for DIN-skinne eller 48x48mm for indbygning
• Relæer for overvågning af spænding, strøm, fasefejl og
fasebrud
• Relæer for batterikontrol, startprioritering, niveaukontrol,
fejlstrømme
• Relæer for start og kontrol af nødstrømsanlæg, batteriladere
• Relæer 5-14 trin for styring af fasekompenseringsanlæg,
kontaktorer for do.
• Automatiske batteriladere
• Automatiske power factor regulatorer
• Automatisk omkobling mellem primær og sekundær
forsyningsspænding
• Automatisk styring af generatoranlæg
• Automatisk kontrol af jording
• Programmerbar logisk relæ

Niveau kontrol
•
•
•
•
•

Elektroniske flow målere
Flow switche
Niveausensorer
Svømmeafbrydere
Elektroder
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®

Du kan ikke overleve på
successen fra i går

Telefon: +45 56 28 65 50
www.ara-el.dk

Monteringskasser og tavler
• Kunststofkasser med grå eller transparente låg fra grundmål
80x80mm op til 220x300mm og med 3 låghøjder
• Gruppetavler IP 40 med DIN-skinne og hængslet låg fra 2 og
op til 48 modulenheder. Fås i grå og hvid
• Gruppetavler IP 65 med DIN-skinne og hængslet låg fra 2 og
op til 48 modulenheder. Fås i grå
• Distributionstavler IP 65
• Gruppetavler for CEE-stik IP 65

Industristiksystemer
• CEE-stik og stikkontakter op til 125A
• Specialstik op til 1000A for AC og DC, 2 til 37 poler, selvfrigørende stik for mobile enheder, stik for ladeanlæg, svejsestik
• EEX & ATEX stik op til 550A

Overstrømsbeskyttelse
• Termisk overstrømsbeskyttelse
• Termisk magnetisk overstrømsbeskyttelse
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®

Succes skabes på baggrund
af kompetence

Telefon: +45 56 28 65 50
www.ara-el.dk

Sensorer
• Fotosensorer M18, miniature og fiber optik, kompakt, maxi,
gaffel, luminens, kontrast og farve
• Vision
• Induktive sensorer
• Kapasative sensorer
• Magnetiske sensorer

Sikkerhedskomponenter
• Sikkerhedslysgitre
• Sikkerhedsrelæer
• Sikkerhedsswitche
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®

Gensidig udnyttelse af viden
er værdiskabende

Telefon: +45 56 28 65 50
www.ara-el.dk

Elektroprodukter
• Kul, blandt andet elektrografit, bronzekul, sølvkul samt
kulholdere, slæberinge og kommutatore. Emner i grafit, lige
fra strømskinner (pantograf) til sliddele og pakninger.
• Roterende præcisions strømoverføringsenheder. Fra mindste
digital signaler til største fødestrømme, optiske signaler samt
væsker og luftarter. Standard og custom design til såvel civile
som militære formål.
• Klembrædder
• Berøringsfrie tætninger (labyrint og spalte). Komplette maskineslibespindler.
• Miniature præcisions lejer. Instrument og Dental.
• Teknisk tape. Isolation i kondensatorer, spoler og trafoer. Afdækning ved lodning, svejsning, flammeskæring, plasma og
coating. EMI/RFI afskærmning. Leveres på ruller i individuelle
bredder eller udstanset efter tegning.
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®

Din samarbejdspartner inden for
transmissionskomponenter

Telefon: +45 45 82 09 00
www.manicus.dk

Friløbslejer og opspændingsværktøjer
•
•
•
•
•

Friløb
Lastmomentspærre
Tilbageløbsspærre
Kugleleje friløb
Opspændingsværktøj til værktøjsmaskiner

Koblinger og skivebremser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotex elastiske klokoblinger
Bowex Buetands koblinger
Elastiske koblinger
Stål og nylon lamelkoblinger
Turbo koblinger
Pneumatiske lamelkoblinger
Hydrauliske lamelkoblinger
Elektromagnetiske lamelkoblinger
Klemmuffer
Klemringe
Udrykbare koblinger
Pneumatiske skivebremser
Hydrauliske skivebremser
Elektromagnetiske skivebremser
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Et godt samarbejde begynder
med en fælles forståelse

Telefon: +45 45 82 09 00
www.manicus.dk

Koniske spændelementer og lineær føring
•
•
•
•
•
•

Koniske spændelementer
Stjerne- og spændeskiver
Krympeskiver
Rulleringsgear på glat aksel
U-Clip fastgørelse af spoler
Easy lock fastgørelse af spoler

Dataflex momentmåling og tryk-træk kabler
• Dataflex momentmåling
• Rimostat skridnav
• Sikumat momentbegrænsning
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®

Din samarbejdspartner inden
for professionelt lys

Telefon: +45 56 28 65 50
www.bg-lysteknik.dk

Udendørsbelysning
•
•
•
•
•
•
•

Udendørsbelysning
Skotlamper
Facadebelysning
Havebelysning
Parkbelysning
Parkeringspladsbelysning
Vejbelysning
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®

Den største trussel mod fremtiden
er inaktive medspillere

Telefon: +45 56 28 65 50
www.bg-lysteknik.dk

Indendørsbelysning
•
•
•
•

Indbygningsarmaturer
Downlight
Uplight
Lysstofarmaturer
-Normalsæt
-IP65
• Nødbelysning
• Spotlight
• Damplamper
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®

Der findes ingen gunstig vind for den
der ikke ved, hvor han skal sejle hen

Telefon: +45 56 28 65 50
www.bg-lysteknik.dk

Styring til belysning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skumringsrelæ
Skumringsrelæ modular
Uge ur modular
Elektronisk step relæ bistabil modular
Trappe automat modular
Lysdæmper modular og indbygning
Bevægelsessensor PIR
Steprelæ modular
Monostabil relæ modular
Kiprelæ
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Bournonville Group ApS
Høsten Teglværksvej 98
DK-4690 Haslev

Telefon +45 56 28 65 50
Telefax +45 56 28 65 44

bg@bournonville-group.dk
www.bournonville-group.dk

