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Gemaakt in Zweden.  
Werkt wereldwijd.

De Axelent Group is uitgegroeid tot een internationale groep van bedrijven met in
totaal meer dan 300 werknemers. Onze producten worden in 60 landen

verkocht en we zijn van plan door te groeien. 

Effectieve productie
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Hillerstorp,
Zweden. Alle productontwikkeling, productie, opslag
en verpakking vindt hier plaats. Een groot deel van
onze productie is geautomatiseerd, om snel hoge
volumes te kunnen leveren. Aangezien al onze
standaard producten op voorraad zijn, kunnen we
uw bestelling binnen 5-7 werkdagen leveren.

Snel een offerte en tekening
Met ons eigen SnapperWorks tekenprogramma
kunnen we u snel een offerte bezorgen, inclusief 
tekening en materiaalspecificatie.

Een veilige keuze
Axelent heeft uitgebreide, diepgaande kennis
op gebied van veiligheid voor industrie, magazijnen 
en bouwprojecten. Neemt u gerust contact met  
ons op voor het creëren van een zo veilig en 
betrouwbaar mogelijke omgeving op basis van  
onze producten.

Axelent is een Zweeds bedrijf met veel ervaring
in de productie van gaaswandsystemen in de
vorm van afschermings- en afscheidingssystemen
voor industrie, magazijnen en de bouwwereld.
Snelheid, veiligheid, service en slimme oplossingen
zijn kernwoorden die onze organisatie en 
bedrijfsactiviteiten kenmerken. We zijn marktleider
binnen verschillende sectoren. Axelent heeft
verkoopkantoren in 50 landen en de producten
worden wereldwijd verkocht.

De wereld is geel-zwart geworden
Gele staanders en zwarte panelen zijn vanaf het 
begin Axelent’s handelsmerk geweest, geïnspireerd 
door ons logo. Lange tijd waren we de enige met 
deze kleuren en was Axelent in de markt eenvoudig 
te herkennen. Dat is veranderd. U kunt er niet langer
zeker van zijn dat geel-zwarte machinebeveiliging
door Axelent is gemaakt. Waar u echter wel zeker
van kunt zijn, is dat onze hoge normen op het gebied
van veiligheid, snelheid en slimme oplossingen ons
tot één van de markleiders in machineveiligheid
hebben gemaakt. We zijn wereldwijd vertegenwoor- 
digd en, hoewel onze kleuren niet meer exclusief zijn, 
blijft Axelent het origineel.
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Axelent AB Hillerstorp. Onze 3,1 hectare grote vestiging 
huisvest productontwikkeling, productie, verpakking, 
opslag en verkoop.

Opslag van grondstoffen. Onze grondstofopslag omvat 
grote hoeveelheden vierkante holle secties (rectangular 
hollow sections = RHS): de basis van al onze producten.

Productie. Axelent is in het trotse bezit van het modernste 
inkortcentrum van Europa. Hier wordt de holle sectie 
gezaagd, geboord, van draad voorzien en gereinigd, 
voordat hij verder gaat in onze X-line™, waarmee tijd- en 
ruimteconsumerende tussenopslag wordt vermeden. In 
onze X-line™ worden complete gaaspanelen geproduceerd 
in een zeer doordacht proces. X-Tray kabelgoten worden 
geproduceerd in Zweden door een volautomatische 
robotlijn.

Axelent AB: onze snelheid en service is gebaseerd op

doordachte productie en een
effectieve organisatie
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X-PACK™

Capaciteit. Axelent kan 80.000 gaaspanelen per 
maand produceren.

Afwerklaag. De afwerklaag bestaat uit een 
poedercoating, zodat geen oplosmiddelen nodig zijn.

X-Pack™. Ons eigen verpakkingssysteem zorgt 
dat we al onze gaaspanelen op speciaal ontworpen 
pallets kunnen zetten. Dit zorgt voor snelle en 
soepele assemblage. X-Tray voor X-Guard wordt 
samen verpakt met X-Guard. Alle leveringen worden 
in folie gewikkeld, inclusief de montageinstructies en 
afleverdocumentatie.

Kant-en-klaar op voorraad. Al onze standaard-
producten zijn op voorraad, zodat een snelle levering 
gegarandeerd is.
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X-Guard®: machineveiligheid van  de toekomst    

X-Tray kabelgoten passen perfect op uw X-Guard 
machinebeveiliging. Samen bieden ze de 
optimale oplossing. Onze kabelgoten zijn sterk, 
aanpasbaar en makkelijk te plaatsen. Het biedt een 
simpele oplossing zonder de nood aan speciaal 
gereedschap. Zoals bij X-Guard zijn slechts enkele 
beugels en hulpmiddelen nodig. De combinatie van 
X-Tray en X-Guard geven je maximale flexibiliteit, 
met de focus op het gebruik van zo min mogelijk 
materiaal – simpel en zeer slim. Dankzij de oneindig 
vele mogelijkheden hoef je geen extra tijd en geld 
in bijkomende bestellingen te steken voor jouw 
projecten. X-Tray kabelgoten worden samen verpakt 
met de X-Guard gaaswanden. Snel, flexibel en 
kostenbesparend! 

X-Tray® en X-Guard®

Axelent X-Tray® for X-Guard®

X-Guard is de meest complete machinebeveiling met 
op maat gemaakte kabeldraagsystemen. X-Guard is 
de nummer één in machineafscherming, die voldoet 
aan de vereisten die de EU Machinerichtlijn stelt aan 
permanente machineafscherming. Met onze uitgebreide 
reeks standaardcomponenten en accessoires voldoet 
X-Guard gegarandeerd aan alle mogelijke vereisten 
voor machineafscherming. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door onze nieuwe X-Guard Contour; de eerste 
machineafscherming met afgeronde hoeken.

Veilig
Axelent’s machinebeveiligingen worden ontworpen om
aan alle wensen voor een functionele machinebeveiliging
te voldoen. 

Functioneel en slim
Naast veiligheid is het belangrijk dat onze producten zo
flexibel mogelijk zijn. Onze machinebeveiligingen bieden
veel slimme oplossingen om de beveiliging maximaal te 
faciliteren. 

Eenvoudig
Onze machinebeveiligingen worden gebouwd rond een
standaard ontwerp van panelen, staanders, accessoires
en kleur. Dat maakt het voor u eenvoudiger om bestaande
beveiliging aan te vullen, mocht dat nodig zijn.

Compleet
X-Guard machinebeveiligingen zijn leverbaar in
gaaspaneelsecties of staalplaat- en kunststofsecties
(zie X-Guard Technisch, pagina 4-7). Axelent’s grote
selectie aan deuren, sloten en accessoires biedt een
complete, op uw wensen afgestemde, oplossing voor
machinebeveiliging.

Efficiënt omgaan met financiële middelen
Soepel, eenvoudig hanteerbaar én een snelle levering en
montage: dat biedt u altijd optimale efficiëntie.



7

 600 

 6
00

 

In 2012 lanceerde Axelent een unieke machine-
beveiliging, X-Guard Contour. Dit werd een populaire 
oplossing onder onze traditionele beveiliging. De 
afgeronde panelen zijn onderdeel van onze X-Guard 
serie en kunnen worden gecombineerd met andere 
X-Guard componenten. X-Guard Contour is niet 
alleen de perfecte oplossing voor kleine ruimtes,  
maar is ook rendabel.

X-Guard®: machineveiligheid van  de toekomst    

X-Guard® Contour

Axelent  X-Guard ® Contour
 
De panelen zijn leverbaar in drie verschillende
hoogtes 1300, 1900 en 2200 mm en in een  
hoek van 90°. 

Standaard panelen zijn leverbaar in kleur
RAL 9011, maar kunnen worden aangepast
aan specifieke wensen.

Voor meer informatie, zie X-Guard Technisch.

Machinebeveiliging die groeit
X-Guard werd gelanceerd in 2008. Sindsdien zijn
nieuwe variaties in panelen, staanders en accessoires
toegevoegd. We luisteren naar onze klanten, zodat
we ons productscala kunnen aanpassen als er nieuwe
wensen zijn.

Ruimtebesparend
Het lijkt misschien een geringe verbetering, maar niemand
heeft het tot nu toe aangedurfd af te wijken van het
traditionele machinebeveiligingsontwerp met 90° rechte
hoeken. Door ons open te stellen voor nieuwe vormen,
zorgen we ervoor dat machinebeveiliging een aantrekkelijk
en integraal onderdeel wordt. Met het ‘vriendelijke’ ontwerp  
van X-Guard Contours hebt u geen vierkante hoeken 
meer die onnodig ruimte innemen en krijgt u een machine-
beveiliging die soepel in de productieomgeving past.
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X-Guard®

Machinebeveiliging zonder beperkingen
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Bij Axelent begrijpen we heel goed wat
productiestilstand kost en we zijn ons bewust
van de consequenties van gebrekkige
veiligheid in productie. We weten ook dat het
soms lastig kan zijn om aan de voorschriften
rond machineveiligheid te voldoen.  
 

Daarom bieden we onze klanten een veilig-
heidspakket. Een holistische benadering van de
geteste en goedgekeurde machinebeveiliging
vormt de kern, in combinatie met onze
expertise en service, om u zo een effectieve en
snel geleverde machinebeveiligingsoplossing te
bieden. Axelent is graag uw veiligheidspartner,
ongeacht waar u zich ter wereld bevindt.

Uw veiligheid is ons bedrijfsconcept
Waar ter wereld u ook bent
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X-Guard
®

 heeft vele voordelen  
en slimme details

 X-Guard kan snel worden gemonteerd, 
 dankzij stansgaten en voorgemonteerde 
 montagestukken.         

 Dankzij X-Guard’s slimme deuroplossingen 
 hoeft u niet vooraf te bepalen of u een deur 
 met scharnieren links of rechts nodig heeft 
 (niet X-Lock en X-It). 

 X-Guard Contour is het alternatief met 
 gebogen panelen. Alles voor een soepel 
 passend en functioneel ontwerp!  

 Axelent’s X-tray is een serie kabelbakjes die 
 gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in 
 X-Guard machinebeveiligingen

 X-Guard secties zijn leverbaar in 
 13 breedtes en 4 hoogtes.    

 X-Guard staanders hebben een intelligent 
 ontwerp met in de fabriek voorgeboorde 
 gaten aan drie van de vier zijden. Dat 
 maakt het systeem veelzijdig en er zijn geen 
 speciale staanders voor de hoeken nodig.  
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Een uniek detail

Vergeet gereedschap! Alles wat u nodig  
heeft, is een X-Key! Een unieke sleutel om  
een paneel snel te verwijderen. 

Panelen snel verwijderen en vervangen

X-Guard panelen kunnen uitsluitend worden
verwijderd met de speciale X-Key. Met de
X-Key verwijdert en vervangt u snel onderdelen.
Standaard is dit uitsluitend mogelijk vanuit
de gevarenzone. Dit is ook de door Axelent
aanbevolen methode, omdat het garandeert 

dat de machines worden stilgezet bij het
openen van een beweegbare beveiliging.
Vaste beveiliging kan dan uitsluitend worden
verwijderd onder veilige omstandigheden.
Maar, als dat nodig is voor speciale onder- 
houdswerkzaamheden of vanwege beperkte
ruimte, kan het ook van buiten het beveiligde
gebied plaatsvinden. Er zijn accessoires
nodig om dit soort toegang te realiseren.  

X-Key. De sleutel naar succes
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X-Guard®: een flexibel systeem met 
buitengewoon slimme oplossingen
Axelent biedt eindeloos veel combinaties en oplossingen 
met X-Guard: het meest flexibele systeem in machine-
beveiliging.

Deuren en panelen zijn zodanig ontworpen dat u hang- en
sluitwerk met een eenvoudige handeling kunt verwisselen.
U kunt de machinebeveiliging dus snel kunt aanpassen, 
indien dit nodig is.

Neem de X-Key, plaats
hem in het bovenste

montagestuk …

… druk hem zijwaarts … … en het paneel komt los. 
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Ons productgamma bevat ook ons merk X-Tray. X-Tray is een intelligent systeem van flexibele 
kabelgoten die compatibel zijn met het X-Guard systeem. Al de kabelgoten voor X-Guard zijn zwart 
verzinkt, voor een stijlvolle en universele uitstraling. Het product is duurzaam, snel en eenvoudig te 
installeren. Net als X-Guard, heeft u slechts een paar stukken gereedschap en koppelingen nodig. 

 Axelent’s tekenprogramma, SnapperWorks, combineert X-Tray kabelgoten  
 met X-Guard machinebeveiligingen, wat u onmiddellijke controle geeft over uw   
 kabels. Op deze manier liggen uw kabels al perfect van bij de start. Alles is  
 tevens ook op dezelfde pallet verpakt. Efficiënt! 

!  
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X-Tray kabelgoten zijn gemakkelijk in te passen
in Axelent’s X-Guard machinebeveiligingen.
Samen vormen ze een optimale eenheid.

Onze kabelgoten zijn sterk, flexibel en eenvoudig in te
passen. U kunt elegante oplossingen creëren zonder dat
u speciaal gereedschap nodig heeft. Net als bij X-Guard
zijn er slechts een paar steunen en stukken gereedschap
nodig. Door X-Tray & X-Guard te combineren, krijgt u
een maximale flexibiliteit met een minimale hoeveelheid
materiaal. Eenvoudig en slim. Dankzij de vrijwel eindeloze
mogelijkheden hoeft u, ondanks het beperkt aantal
componenten, niet onnodig tijd en geld te besteden  
om uw project te voltooien.

 
 

Gemakkelijk te combineren
Axelents X-Tray is de perfecte oplossing voor kabelgoten
in combinatie met X-Guard machinebeveiliging.

Geen speciaal gereedschap
De combinatie is gemakkelijk te assembleren,
zonder speciaal gereedschap.

Eén leverancier
Kant-en-klare oplossingen van één leverancier maken
implementatie snel en gemakkelijk.

Meer technische informatie over X-Tray vindt u op
pagina 32-41 in X-Guard Technisch.

Geen machinebeveiliging is 
compleet zonder X-Tray®



16

Axelent richt haar focus op de veiligheid van de klant.
Wij weten dat het gebrek aan informatie en oplossingen
voor het creëren van een veilige werkplek rondom
machines, een grote uitdaging is voor onze klanten.
Daarom hebben we besloten een uniek handboek
te maken om u de antwoorden te geven die u nodig
hebt. We hebben harde feiten gecombineerd met  
onze kennis in eenvoudig te begrijpen documentatie:  
een Veiligheidsboek.

Veiligheid, service  
en kennis
Complete veiligheid wordt niet uitsluitend gerealiseerd
door veilige producten, maar vereist betrouwbare
producten in combinatie met uitgebreide kennis en
ervaring. Axelent heeft een schat aan kennis en ervaring
in machinebeveiliging. We volgen nauwgezet de 
ontwikkelingen in de industrie, en staan altijd klaar om u te 
helpen uw machinebeveiliging up-to-date te houden.

Safety Book 

Raakt u de weg kwijt in de jungle van machineveiligheids-
normen? Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
verkoopvestiging en behoor tot de gelukkigen die
dit unieke boek in ontvangst mogen nemen. Het kan worden
besteld of via het internet worden gedownload.  
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Bij Axelent doen we alles wat we kunnen om onze
klanten de best mogelijke service te bieden. Aarzel  
niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft
over onze producten, assemblage- of algemeen advies
wil over machinebeveiliging.

Axelent, een kant-en-klaar concept 

 Binnen enkele uren ontvangt u een offerte met 
 tekeningen.

 Offerteaanvragen die ’s avonds of ’s nachts binnen- 
 komen, worden de volgende dag vóór 11.00 uur 
 afgehandeld.

 We bieden een professionele en ervaren 
 installatieservice, zodat u zich hieromtrent geen zorgen  
 hoeft te maken.

Klantenservice
We garanderen, leveren  
en assembleren!

Axelent geeft u meer dan tralies en gaas. Ons 
concept is gebouwd rond een kant-en-klare 
oplossing met meer dan één product. We doen 
alles wat we kunnen om onze klanten de best 
mogelijke service te bieden.

We streven er altijd naar om aan uw 
verwachtingen te voldoen. Ons motto is 
Axelent Quality: service, veiligheid, snelheid, 
karakter en kennis.
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Axelent’s zelf ontwikkelde en gebruiks-
vriendelijke tekenprogramma, SnapperWorks, 
laat de klanten toe om snel een tekening van 
hun project te kunnen zien bijvoorbeeld voor 
X-Guard. Via deze weg krijgen klanten ook de 
keuze om de kabelgoten van X-Tray direct te 

integreren in de tekening (X-Tray voor X-Guard). 
Alles is aanwezig, het enige dat je hoeft te 
doen is klikken en slepen voor een afgewerkte 
tekening met alle componenten die u nodig 
heeft. 

SnapperWorks, simpel en briljant

De voordelen van SnapperWorks zijn legio …
Lees meer over SnapperWorks: www.snapperworks.com 

• Het is ontwikkeld volgens de Axelent standaard 
en bevat al onze gaaswanden, machinebeveiling-
systemen en X-Tray voor X-Guard. 

• Het is eenvoudig te leren.

• Met het programma kunt u DWG- en DXF-bestanden 
importeren en (bijvoorbeeld) panelen rechtstreeks op 
de tekening tekenen.

• Voor specifieke lengtes kunt u het programma 
de meest efficiënte paneelindeling laten configureren.

• Het biedt u snel een complete tekening, inclusief 
materiaalspecificaties.

X-Guard® is nu ook te 
raadplegen in 3D

Klikken en slepen!
Zo eenvoudig is het om een overzicht
te krijgen van wat u nodig heeft en hoe
uw gaaspaneelsysteem er uit zal zien.
De tekening kan dan als basis worden
gebruikt voor een bestelling.
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Axelent is uitgegroeid tot een leverancier van kant-en-klare beveiligingstoepassingen.

We weten dat veiligheid van het personeel de hoogste prioriteit heeft, maar ook dat uw bedrijf

efficiënt moet functioneren. Daarom kijken we altijd naar het totaalplaatje en verzorgen we alles 

voor uw machinelijn en opslag: van risicoanalyse tot het installeren en goedkeuren van

veiligheidsmaterieel. We leveren ook vervolgservice en software om de hoogst mogelijke

veiligheidsniveaus in uw bedrijf te garanderen.

Foto’s van Eyomatic AB, Karlshamn, Zweden

Projecten uit Zweden

X-Guard® – Referenties
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NLR ontwikkelt innovatieve en kant-en-klare oplossingen voor de complexe uitdagingen in

de lucht- en ruimtevaartindustrie. Hun werkterrein beslaat het hele spectrum van onderzoek,

ontwikkeling, testen en evaluatie, van validatie en verificatie tot aan geschiktheid, simulatie

en vervolgservice. NLR vult het hiaat tussen onderzoek en praktische toepassing en werkt

voor zowel private als publieke sectoren, zowel in Nederland alsook internationaal.

NLR, Netherland Aerospace Centre 

X-Guard® – Referenties
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Voorbeeld van werk dat in het NLR laboratorium  
is verricht

Stefan Grudelbach, verkoopleider, Axelent Netherlands BV:  
“Bij sommige vliegtuigmodellen heeft het hoofdlandingsgestel 
een bevestigingssteun van koolstofvezel. De op deze steun 
gevlochten vezels worden aangebracht met behulp van de 
vlechtmachine die u achter de kunststof X-Guard wanden 
vindt. Er vindt uitsluitend prototypeproductie van koolstofvezel 
steunen plaats. De vlechtmachine wordt alleen voor 
productontwikkeling gebruikt. NLR bouwt en test lucht- en 
ruimtevaartproducten, samen met fabrikanten als Fokker, 
Boeing, Airbus en Lockheed Martin.”

Axelent’s producten in het NLR laboratorium

“Het NLR laboratorium werkt volgens het principe 
‘luchtstroom in een schone ruimte’, met lage niveaus aan 
stof, zwevende deeltjes en chemische stoffen. Daarom 
kozen we voor kunststof X-Guard wanden, om zo min 
mogelijk stof aan te trekken. De wanden zijn vrij uniek, 
omdat de klant goed zicht op zijn product wil hebben. 
Een extra pluspunt is een sierlijke en exclusieve indruk. 
De machinebeveiliging is 2300 mm hoog, maar de klant 
koos een geringere hoogte (1400 mm) vóór de machine 
om beter zicht op het project en vlechtproces te hebben.
De staanders zijn 50x50 in standaard geel (RAL 1018).
Vóór de machine hebben we ook een deur met een 
Hitch-Lock.”

X-Guard garandeert dat de machinecellen 
ononderbroken kunnen werken

“De vlechtmachine wordt bediend door één persoon 
die gekwalificeerd en goed geïnformeerd is over de met de 
machine verbonden risico’s. Dit is één van de redenen 
waarom de klant ervoor koos de frontdeuren niet te 
voorzien van een stroomonderbreker. Zoals ik eerder 
aangaf, worden de koolstofvezelproducten handmatig in de 
eerste machinecel verwerkt (de vlechtmachine). De tweede 
cel heeft een aantal verschillende, geheel geautomatiseerde 
processen. Eerst neemt een robot strengen van een 
koolstofvezelweefsel uit een snijmachine en stapelt ze op. 
Vervolgens zal een infraroodverwarming deze aanvankelijke 
koolstofvezelvormen met behulp van vacuümvorming hun 
gewenste vorm geven. Dit ogenschijnlijk eenvoudige proces 
geeft de koolstofvezel grote duurzaamheid.”

Complete machineveiligheid in drie dagen

“Het NLR project werd verdeeld in twee stadia. Stadium 
één was de robotcel beveiligen met behulp van X-Guard.
Toen alles was opgeleverd en functioneerde, werd de 
vlechtmachine beveiligd. Het hele project vereiste in totaal 
drie dagen assemblage.”
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X-Guard® – Referenties

Gereedschappenfabriek Formteknik is actief binnen drie
belangrijke klantsegmenten: fijn verpakken, doppen &
sluitingen en medische apparatuur. Het bedrijf heeft
vestigingen in Anderstorp, Zweden en Roskilde, Denemarken.
Toen Formteknik op zoek was naar machinebeveiliging om
hun nieuwe robotcel te beschermen, zetten zij ontwerp en
functionaliteit bovenaan de wensenlijst en kozen ze direct
voor Axelent X-Guard Contour.

Jan Aronsson, directeur: 
“Eén blik was genoeg om te zien dat Axelent’s X-Guard Contour de 
perfecte beveiliging is voor onze nieuwe robotcel. De afgeronde hoeken 
zijn niet alleen stijlvol maar ook functioneel. Ze besparen ruimte en maken 
het eenvoudiger om rond de beveiliging te lopen. Naast de functionele 
voordelen zijn we blij met het goede, stijlvolle ontwerp, want dat past 
perfect bij onze fabriek. We willen altijd het beste, zowel voor onszelf  
als voor onze klanten.”

Ronde hoeken en ronde principes 
bij Formteknik in Sweden
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1
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X-Guard® – Referenties
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2

1 800 staanders en panelen (X-Guard) werden gebruikt in
  combinatie met een scala aan deuroplossingen om een
  maatoplossing te leveren. Een project dat drie maanden
  duurde, vanaf de beginorder tot aan voltooiïng.

2 Zelfde project als hierboven.

3 Maatoplossingen met extra hoge panelen om de gewenste
  hoogte van 5,25 meter te realiseren. Vanaf de eerste order
  tot aan de uiteindelijke installatie duurde het project
  12 maanden.

Projecten van Axelent Australia 
PTY Ltd, Australië
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CODE of 
CONDUCT
Ethical, Social and Environmental Guidelines • v 2.0

Vraagstukken over milieu, gezondheid en veiligheid zijn
een integraal onderdeel van Axelent’s activiteiten. Via
management ijveren we voortdurend om verbeteringen te 
kunnen doorvoeren.

We benaderen een probleem altijd met het oog op een 
duurzame oplossing die kan bijdragen tot het verminderen 
milieu invloeden met als doel :

Milieu en duurzaam werken

• oplossingen te bieden die het mogelijk maken efficiënt 
 met bronnen en financiële middelen om te gaan  

• te voldoen aan wetten, voorschriften en klantbehoeften 
 op het gebied van milieuverantwoordelijkheid

• naar hoog rendement te streven bij het gebruik van 
 energiebronnen en natuurlijke bronnen

• systemen voor het recycleren en hergebruiken van 
 materiaal voorrang te geven

• milieuverontreinigende stoffen te vermijden en te
 beperken

Het is essentieel dat Axelent op een ethisch, sociaal en
milieutechnisch verantwoorde manier wordt geleid, 
ongeacht waar ter wereld we ons bevinden. Bijdragen aan 
een duurzame samenleving is een hoofdonderdeel van 
onze activiteiten en is essentieel voor ons toekomstig 
succes. We nemen onze verantwoordelijkheid bij alles wat  
we doen: van de zakelijke relatie tot mensenrechten en  
het milieu.

De wereld  
van Axelent 

Voor meer informatie over 
hoe we werken aan een 
duurzame maatschappij 
vanuit een ethisch,  
sociaal en milieu vriende-
lijk perspectief, gaat u 
naar www.axelent.com  
en download onze 
gedragscode.
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Axelent AB

Axelent AB, een toonaangevende fabrikant en 
wereldwijde leverancier van gaaspaneelsystemen 
voor machinebeveiliging en afscheidingen binnen 
industrie, goederenopslag en diefstal preventie. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Hillerstorp, 
Zweden, waar ook onderzoek en ontwikkeling, 
productie, opslag en verpakking plaatsvindt. 
Axelent heeft verkoop-vestigingen in 60 landen en 
dochterondernemingen in meer dan 10 landen. 

www.axelent.com

Axelent Engineering AB

Axelent Engineering AB levert automatiserings-
diensten en -producten voor met name de 
productindustrie in Scandinavië. De kern wordt 
gevormd door op maat gemaakte hardware en 
robotoplossingen met een de nadruk op rendabele 
doorstroming voor de gehele levensduur. Door 
samenwerking met Dassault Systèmes, een 
mondiale leider in 3D en PLM (Product Lifecycle
Management) oplossingen, kunnen we ook PLM-
diensten en producten als CATIA, 3DVIA, DELMIA 
en ENOVIA leveren. Deze combinatie maakt Axelent 
Engineering een nog completere partner voor de 
industrie in termen van innovatie en rendabiliteit.

www.axelentengineering.se
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Axelent Safe-X AB

Safe-X biedt een gevarieerd productgamma 
aan met alles wat je nodig hebt voor de 
externe omgeving, industrie, logistiek en het 
bouwbedrijf. Alsook Axelent’s nieuwe stockage 
producten zoals fietsenrekken, vuilnisbakken, 
verkeersdrempels, legborden, rambeveiliging, en 
veel meer.

www.axelentsafex.se

Axelent Software AB

Axelent Software ontwikkelt en verdeelt 
gebruikerslicenties voor haar eigen software 
SnapperWorks en SafetyWorks. De programma´s 
zijn gebaseerd op distributie-platformen en 
normen die een lange levensduur, doorlopende 
ontwikkeling en eenvoudige aansluiting op 
andere systemen garandeert. Axelent’s 
softwareproducten zijn gebaseerd op eenvoud
en gebruiksgemak en zijn van origine ontwikkeld 
voor Axelent producten, maar tegenwoordig 
kunnen zij ook worden toegepast in de meeste 
andere bedrijven met gestandaardiseerde 
producten.

www.axelentsoftware.com



Axelent Quality

Service
Safety

Speed · Spirit
Know-how

Axelent vindt het belangrijk dat de ervaring
vanaf uw eerste contact met ons team,
via de installatie tot en met nazorg positief is.
Uw reactie is essentieel en helpt ons onze
reputatie als leverancier van kwaliteitsproducten
te handhaven.

Door onze bedrijfscultuur en expertise kunnen we
u snel van dienst zijn en u de beste beveiligings-
oplossingen bieden. Dat is de basis van ons
uniek zakelijke model. Een model dat van Axelent
één van de toonaangevende merken in de  
sector maakt. 
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AXELENT NETHERLANDS BV · BIJSTER 15 · 4817 HZ, BREDA · NEDERLAND
TEL : +31 76 562 05 28 · E-MAIL : INFO@AXELENT.NL · WWW.AXELENT.NL

AXELENT BELGIUM NV · GESTELHOFLEI 14C · 2820 BONHEIDEN · BELGIË
TEL : +32 15 50 99 80 · FAX : +32 15 50 99 81 · INFO@AXELENT.BE
WWW.AXELENT.BE


