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ZWEDEN

2019 is het jaar van de kansen!
Aanhoudend sterke prestaties door Axelent. Nu 2018 achter ons ligt,
kunnen we vaststellen dat we negen achtereenvolgende jaren met
groei achter de rug hebben. Dit succes is deels te danken aan de
sterke opwaartse trend in de industrie in het algemeen, maar ook
aan het feit dat we onze marktpositie hebben versterkt.
De sterke prestaties in 2018 zijn niet in de laatste plaats te
danken aan het feit dat X-Guard de beste machinebeveiliging
op de markt is. In combinatie met ons X-Tray kabelrouteringssysteem zijn we in staat om een ongeëvenaarde
oplossing te bieden. Ik durf ook beweren dat we ook de beste
verkooporganisatie hebben en zeer effectieve marketing. In
2018 bereikte onze wereldwijde verkoopcampagne op sociale
media en internet mensen van heinde en verre. Terugkijkend
op een jaar van hard werken ben ik verheugd om te zien dat
het allemaal zijn vruchten heeft afgeworpen met een sterke
prestatie. We zijn trots op het vertrouwen dat onze klanten
in ons stellen. Hun betrokkenheid en feedback geeft me
vertrouwen dat we bij dit begin van 2019 op de goede weg zijn.

Ons nieuwe logistieke centrum krijgt de laatste hand en
we kijken er naar uit om het te zien wordt in de loop van
het jaar in gebruik genomen. Op pagina 8 kunt u lezen
over Mikael Ström, onze nieuwe productmanager. De
nieuwe organisatie aan de productkant zal voor kwaliteit
op alle niveaus zorgen en is iets waar ik sterk in geloof.
Op pagina's 12-13 kunt u het laatste nieuws van Axelent
Engineering lezen. Een nieuwe, speciale serviceafdeling
betekent dat we onze klanten een snellere service kunnen
bieden, en een bedrijfsovername zal ons PLM-platform tot
één van de sterkste op de markt maken.
Voor Axelent is het volle kracht vooruit, dus houd uw ogen
open in 2019, het jaar van de kansen!

Er wacht ons een veelbewogen jaar
2019 is het jaar van de kansen voor Axelent. Een sterke
investeringsbereidheid van onze klanten in combinatie met
een organisatie die zich in een competitieve toppositie
bevindt, voorspelt alle goeds voor doorgedreven succes.
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Mats Hilding, MD, Axelent AB

ITALIË

Nieuw partnerschap
voor Axelent Italië
Axelent Italië smeedt, tijdens haar constante groei op
de Italiaanse markt, partnerschappen met jonge en
dynamische bedrijven. Een voorbeeld is PRISMA sas.
Ze zijn gespecialiseerd in de automatiseringssector,
ontstaan uit de wens om in te spelen op de behoeften
van klanten en om hun ideeën te integreren om het beste
resultaat te behalen. PRISMA sas heeft tientallen jaren
ervaring met toepassingen zoals koelkamermachines en
automatiseringen voor spuitgieten.
Axelent's ervaring op het gebied van veiligheid en onze
slimme en robuuste oplossingen, gecombineerd met de
vaardigheden en innovatieve ideeën van onze klanten
vormen de perfecte combinatie. Het vinden van deze
synergieën is een belangrijk onderdeel van ons werk
om onze doelen te bereiken.
Een cel bewerkt aandrijfassen om ze in een machine te
brengen voor warmtebehandeling.

DUITSLAND

Axelent GmbH
vormde studenten
in Aalen
In februari bood Axelent ProfiServices een
opleiding aan voor de volgende generatie
ingenieurs in Aalen, een stad in ZuidDuitsland.
95 studenten van de technische school in Aalen namen
deel aan het seminar. Ze leerden belangrijke feiten over
risicoanalyse en veiligheidstechniek. Axelent ProfiServices
is een bedrijfseenheid van Axelent GmbH. Een voorsprong
hebben in veiligheidskennis is erg belangrijk voor de Duitse
markt.
Axelent biedt ook in maart seminars in Stuttgart. In de loop
van de drie dagen verwerven de deelnemers knowhow op
het gebied van risicoanalyse, veiligheidstechniek en retrofit.
Het seminar is erg populair en klanten uit heel Duitsland
reizen naar Stuttgart om deel te nemen.

3

DUITSLAND

Daniel's tips!
Hygiënische Z-Trays
We hebben één van de grootste series hygiënische
kabelgoten toegevoegd aan het X-Tray-assortiment.
We noemen het Z-Tray en heeft een groot aantal
voordelen.
• Een gesloten ontwerp dat het mogelijk maakt om
kabels vrij te laten lopen zonder verbindingen, wat
allround schoonmaken van de kabels mogelijk maakt.
• Geen kabelbinders nodig. Kabelbinders zijn
beruchte verzamelaars van vuil en breken soms en
vallen in de voedselverwerking.
• Het standaard assortiment verbindingen,
bevestigingen en beugels van X-Tray kan natuurlijk
worden gebruikt met de Z-Tray
Op zoek naar de veiligste en meest hygiënische
installatie in de voedings- en farmaceutische
industrie? Zoek dan niet verder: Z-Tray.

FEITEN | INTEC
Trefpunt
Leipzig Trade Fair, Germany
Exposanten
1.324 exposanten uit 31 landen
Bezoekers (2019)
24.400
Website
www.messe-intec.com
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Gelukkige vertegenwoordigers in de stand van Axelent. Van links: Harald Steidle, Felix Quade-Kuhnt, Kai Schaupp, Otto Rapf en Markus Fischer.

Thuisveld voor Felix
tijdens inTEC in Leipzig
Begin februari stelde Axelent GmbH voor de tweede maal tentoon op de
inTEC handelsbeurs in Leipzig. Intec is een toonaangevende internationale
beurs voor gereedschap voor machines, productie en automatisering.

Dit jaar werd het gehouden op de thuisbasis van Felix
Quade-Kuhnt, verkoopsvertegenwoordiger in OostDuitsland die in Leipzig woont. Dit brengt hem dicht bij zijn
klanten in de regio, iets dat zeer voordelig is gebleken.
Felix heeft de afgelopen jaren veel nieuwe klanten geworven
en de regio heeft een nieuw verkooprecord neergezet.

Felix is een goed voorbeeld van hoe Axelent GmbH verkoop
en marketing benadert. Lokale vertegenwoordigers vinden
het vaak gemakkelijker om een goede band met hun
klanten te smeden. Lokaal zijn heeft vele voordelen, niet in
de laatste plaats gemakkelijke bereikbaarheid om te helpen
tijdens crisissituaties, flexibele afspraken en minder stress bij
de verkoop aan de klant.

Natuurlijk had Felix op zijn thuisveld het heel druk op de
beurs. Het was een uitstekende gelegenheid om zijn klanten
te ontmoeten en nieuwe klanten aan te trekken.
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WERELDWIJD

4

miljoen
bereik voor onze wereldwijde
campagne in 2018
RESULTAAT | WERELDWIJDE CAMPAGNE 2018
DEEL 1
• Bereik: iets meer dan 1,5 miljoen
• Aantal keren dat Axel video 1 werd bekeken: 152.181
• Campagne-site: 7.283 sessies
• YouTube inschrijvingen steeg met 56%
• Facebook volgers, enkele voorbeelden:
Axelent Group +69%
Axelent Australië +152%
Axelent VS +460%
DEEL 2
• Bereik: iets meer dan 1 miljoen
• Aantal keren dat Axel video 2 werd bekeken: 78.960
• Campagne-site: 10.960 sessies
• Facebook volgers, enkele voorbeelden:
Axelent Group +69%
Axelent Australië +47%
Axelent VS +42%
Axelent Benelux +151%
DEEL 3
• Bereik: 1,4 miljoen
• Aantal keren dat Axel video 3 werd bekeken: 158.280
• Campagne-site: 18.265 sessies
• Facebook volgers, enkele voorbeelden:
Axelent Group +28 %
Axelent Italië +35 %
Axelent Benelux +69 %

TOTAAL
Axel voor iedereen!
We voegden meer talen toe aan het tweede
en derde deel van de campagne. Het was
nu mogelijk om te volgen in het Zweeds,
Engels, Frans, Italiaans en Spaans.
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Bereik: 4 miljoen
Alle videostreams 503.000
51.000 verschillende bezoekers van de campagnesite
32.000 geopende nieuwsbrieven
(aanloopcampagne tot 19%)

De wereldwijde
campagne 2019 is er!
Met een fantastisch jaar achter de rug, kijken we er naar uit om het succes
verder te zetten in 2019. Het eerste deel van de wereldwijde campagne is
volop aan de gang en zit tsjokvol opwindende ideeën.

EEN VOORSMAAKJE VAN DE WERELDWIJDE CAMPAGNE 2019
EEN UITTREKSEL UIT ONZE WHITEPAPER
OVER KABELGOTEN
Kabels zijn overal nodig, in alle ruimtes en voor alle
machines. Het idee achter X-Tray-kabelgoten is om
uw kabelroutering op een slimme en goed doordachte
manier te beheren. Kabelgoten moeten ook gemakkelijk
kunnen worden aangepast, geïnstalleerd en gereinigd,
maar ook kosteneffectief en esthetisch aantrekkelijk zijn
voor het oog. Het X-Tray kabelrouteringssysteem is ook
snel en eenvoudig te installeren.
X-Tray is er in alle soorten en maten om tegemoet te
komen aan de verschillende behoeften en wensen
van onze klanten. Verschillende klantsegmenten
hebben verschillende behoeften. In een magazijn
of iets dergelijks hoeven kabelgoten niet roestvrij te
zijn, terwijl ze in de voedingsmiddelenindustrie zowel
roestvrij als zuurbestendig moeten zijn omwille van de
hygiëne. Het assortiment bestaat uit thermisch verzinkt,
roestvrij staal zonder nabehandeling, dat zuurbestendig
is en bestendig tegen chemicaliën, zwart zink om te
passen bij een zwarte machinebescherming of andere
apparatuur, en in een blauw of blanke zink met een
verchroomde afwerking.

VIDEO MET ANDREAS GOTMARK
Axelent’s sales manager Andreas Gotmark leidt
ons door ons bestellingsproces.

VIDEO MET AXEL IN DRIE DELEN
Axelent's veiligheidsagent Axel bezoekt een
chocoladefabriek.

Lees meer op onze campagnesite:

axelent.nl/axel
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ZWEDEN

Mikael poogt meer
deelname te stimuleren
via de Axelent Group
Afgelopen december nam Mikael Ström zijn functie op als productmanager
bij Axelent. Wat houdt het in en hoe is het de eerste paar maanden geweest?
X-News zocht hem op om meer te weten te komen over ons nieuwste teamlid.

Wat deed u voor u naar Axelent kwam?
Ik werkte in de verkoop, marketing en klantondersteuning
in de productiesector, gedurende meer dan 20 jaar. Mijn
focus ligt altijd op het product en de gebruiker en ik merk
dat ik vaak een tussenpersoon ben. Ik vind dat werken in
meerdere functies, zowel nationaal als internationaal, goed
voor me is geweest. Het heeft me een breed begrip van
zaken gegeven.
Als persoon ben ik een goede luisteraar en zie ik
mogelijkheden voor verbetering. Ik ben altijd bereid geweest
om een extra inspanning te leveren voor klanten.

Wat is uw rol bij Axelent en wat houdt het
eigenlijk in?
Product Manager met de verantwoordelijkheid om de
productafdeling van het bedrijf te leiden en te ontwikkelen.
Mijn hoofdtaak is om 'verantwoordelijkheid op te nemen'
van onze producten gedurende hun hele levensduur. Dit
houdt ook verbetering van de processen en werkmethoden
in alle afdelingen in bij de behandeling van onze producten.
Ik geloof sterk in participatie en zal er hard aan werken
om dit te verbeteren, zowel intern als extern. Dit betekent
nauw samenwerken met onze kantoren over de hele
wereld om hen meer te betrekken. Het is belangrijk dat
ze voelen dat ze deel uitmaken van dingen en dat ze de
ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen beïnvloeden.
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Ik hoop een efficiënte
en projectmatige aanpak
te kunnen bevorderen.
Mikael Ström, Product manager

Welke synergieën probeert u te creëren in
uw werk?
Bijdragen aan een organisatie waarin iedereen zich
deelachtig voelt aan het dagelijkse werk. Ik hoop een
efficiënte en projectmatige aanpak te kunnen bevorderen.
Ik wil bijdragen aan kosteneffectieve producten, onder meer
door de productmix van Axelent te stroomlijnen.

Hoe ziet een normale werkdag eruit?
Het varieert veel, maar ik werk met berekeningen aan onze
verschillende projecten en ik houd alle andere afdelingen
op de hoogte. Het kan gepaard gaan met vergaderingen
om nieuwe producten te bespreken met de ontwerpers
en mensen die werken aan de bouw of het kan nieuw
marketingmateriaal behelzen met de interne teams.

Wat zijn uw indrukken van het bedrijf op basis van
uw eerste drie maanden?

Waarom zou u Axelent aanbevelen?

Het was echt leuk. Axelent is een bedrijf dat vooruit
denkt en waar veel sterk gemotiveerde mensen werken.
Ondanks dat het een groot bedrijf is, is de besluitvorming
gestroomlijnd en is de teamgeest aanstekelijk.

Omdat er een wil is in het bedrijf, zoals die bij mij aanwezig
is, om een extra inspanning te doen voor de klant.
Bovendien is natuurlijk snelheid en korte doorlooptijden iets
dat het hele bedrijf kenmerkt.

5 "vluggertjes'
MET MIKAEL STRÖM
Stad of platteland?
Platteland.
Activiteit of ontspanning?
Activiteit.
Uit eten of thuis?
Uit eten.
Favoriete plek?
Op een klif aan zee in Terrigal, New South Wales
in Australië, bezig een boek te lezen. Of in een
bos terwijl ik mijn honden train.
Verborgen talent?
Ik heb een marathon uitgelopen.
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BELGIË

Axelent maakte deel uit van de
Safety Plaza op INDUMATION
Begin februari was Axelent aanwezig op de INDUMATION beurs in Kortrijk Belgium.
De beurs is sinds vorige keer, in 2017, gegroeid en is snel aan het uitgroeien tot een
belangrijk forum in de Benelux.

Samen met onze Belgische SafetyPlaza-collega's ASO
Safety, Bechhoff, D & F, Euchner, Leuze Electronic en RDL
Engineering vulden we een stand van 10x8m op deze
belangrijke automatisatiebeurs die elke twee jaar wordt
georganiseerd.
Zoals gewoonlijk waren het X-Guardmachinebeschermingsysteem en het X-Tray
kabelrouteringssysteem te zien in de Axelent-stand.
Voor deze beurs werd een inspanning gedaan om het
Safe-X-assortiment te demonstreren. Veel van de McCue
producten waren heel zichtbaar in de stand.
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FEITEN | INDUMATION
Trefpunt
Kortrijk Xpo, Belgium
Exposanten
220
Bezoekers (2019)
10.414
Website
www.indumation.be

Sven's tips!
Afdekpluggen
We hebben nu afdekpluggen om de
de palen aan te vullen die worden gemaakt
voor drukknoppen. De pluggen zijn bedoeld
voor de gaten die niet worden gebruikt.
Ze passen perfect en kunnen gemakkelijk
ingeplugd worden.
De pluggen bieden bescherming en geven een
elegante afwerking. We hopen ze op de markt
te hebben tegen begin maart (2019).
Neem contact met ons op voor meer info.
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AXELENT ENGINEERING

Axelent Engineering
neemt A2 Zound
By Semcon over
Op 1 januari heeft Axelent Engineering AB A2 Zound By Semcon AB
overgenomen. A2Zound is een bedrijf dat PLM-diensten en oplossingen
verkoopt met de platformen 3D -Experience en CATIA DELMIA van Dassault.
De naam van het bedrijf is gewijzigd naar Axelent Software Solutions AB.

Managing Director Richard Skogward spreekt over
de overname en de betekenis ervan voor het bedrijf.
"De overname maakt een groter palet van goederen,
diensten en middelen mogelijk met betrekking tot PLMoplossingen. Door de fusie wordt Axelent Engineering
één van de toonaangevende Zweedse bedrijven in
het 3D-Experience-platform van Dassault. A2 Zound
is gevestigd in vier plaatsen: Gothenburg, Huskvarna,
Gislaved en Hillerstorp.”

Eigen gebruik van software geeft
waardevolle inzichten
“Omdat we zelf de software gebruiken die we aanbieden,
geeft het ons waardevolle inzichten in zijn uitdagingen
en mogelijkheden. We weten uit eigen ervaring dat als
een klant snel uit de startblokken komt, ze binnenkort
winstgevende en efficiënte flows zullen zien. Iets waarin de
meeste mensen geïnteresseerd zijn, daar twijfel ik niet aan.”

Axelent Engineering – waar de toekomstwordt
gesmeed
”Axelent Engineering werkt samen met verschillende van de
leidende industriële bedrijven van Zweden en we hebben
langdurige samenwerkingsverbanden met grote leveranciers
van robotica en systemen. Geavanceerde tools en digitale
samenwerkingsplatforms geven aanleiding tot nieuwe normen
voor de werkmethodes van de toekomst. Of, zoals we bij
Axelent zeggen, dit is waar de toekomst wordt gesmeed.”
Naast PLM-oplossingen richt Axelent Engineering zich ook
op productie- en productieontwikkeling, een combinatie
die ons in staat stelt om de visie van Industry 4.0 te
vervullen. Kortom, in Industry 4.0 PLM (Product Lifecycle
Management) injecteren. "
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Door de fusie wordt Axelent
Engineering één van de toonaangevende Zweedse bedrijven
voor het 3D-Experienceplatform van Dassault.
Richard Skogward, MD, Axelent Engineering

Nieuwe procedures leiden
tot betere service
Om de toegankelijkheid en het serviceniveau voor onze klanten te verbeteren, heeft
Axelent Engineering een speciale serviceafdeling opgericht. Op 1 januari introduceerden
Axelent Engineering en Hillerstorps Specialmaskiner AB nieuw procedures voor het
afhandelen van serviceaanvragen om klantenondersteuning te stimuleren.

Axelent Engineering biedt een breed scala aan
diensten, waaronder:
• Noodinrichting op de meeste machines met de
mogelijkheid van een gegarandeerde responstijd
• Probleemoplossing en reparaties in mechanica,
Robotica an PLC
• Gepland onderhoud
• Risicobeoordeling met advies voor geschikte maatregelen
• De productie van bewerkte machineonderdelen
• De productie en montage van machinebeveiligingen en
kabelgoten. (Axelent X-Guard en X-Tray)

Om te overleggen voor een
serviceovereenkomst of voor
gerelateerde kwesties, gelieve
contact op te nemen met:
Mattias Melkersson
+46 (0)371-58 37 23
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AUSTRALIË

Grote opening van de nieuwe
bedrijfsruimtes bij Axelent Australia
Axelent Australia is onlangs naar een groter pand verhuisd om te voorzien
in een betere klantenservice en een groter assortiment Axelent-producten.
We hebben Drew Hoxey, Sales Director, gevraagd om ons meer te vertellen
over de grote opening en het bedrijf in het algemeen.

Welke producten verkoopt u?
“We focussen vooral op X-Guard machinebeschermingen
en het X-Tray kabelrouteringssysteem. De laatste
toevoeging aan ons assortiment zijn de McCue
beveiligingsproducten van Axelent Safe-X”

Hoeveel medewerkers hebt u
op het bedrijf?
"We hebben twee verkopers in Adelaide en één in New
South Wales. We hebben plannen om uit te breiden met
een ander pand in Victoria in 2019. Het kantoor in Adelaide
heeft twee medewerkers die voor verkoopondersteuning
en distributie zorgen. We hebben ook twee deeltijdse
medewerkers (administratie, boekhouding en marketing)."

Met welke sectoren werkt u?
“Productie, robotica, magazijnbeheer, elektrotechniek,
voedingsmiddelenindustrie en landbouw. De nieuwe
groeisector voor ons in 2019 is voetgangersbescherming
in magazijnomgevingen. "

Je hebt onlangs een grote opening
georganiseerd voor het nieuwe kantoor
en magazijn. Hoe was het evenement?
“De grote opening was een groot succes. We zijn erin
geslaagd ons hele assortiment producten te presenteren
dat we nu kunnen op voorraad houden voor Australië
en Nieuw-Zeeland. We hadden gasten uit alle staten in
Australië en uit Nieuw-Zeeland. De gasten waren een mix
van klanten en distributeurs. We hadden ook gasten van het
hoofdkantoor in Zweden Export Manager Stefan Axelsson
hielp bij het doorsnijden van het lint."

Nu het nieuwe magazijn er is,
wat heeft de toekomst in petto?
“Het nieuwe pand geeft ons de mogelijkheid om de
business en de verkoop in Australië en Nieuw-Zeeland te
doen groeien, door het bijhouden van grotere voorraden
evenals een uitgebreider gamma van de Axelent
producten."

FEITEN | ADELAIDE
Axelent
GmbH

X-märkta
6 kilometer
Bevolking
1.316.779 (2015)

De stad werd gesticht in 1836 door kolonisten
en wordt soms de Stad van Kerken genoemd
wegens de talrijke kerken die er zijn.
Het gebied staat bekend om zijn wijngaarden, waarvan
de bekendste zich in Barossa Valley bevindt. Adelaide
heeft een mediterraan klimaat met temperaturen van
44 graden in de zomer en 15 in de winter.
Adelaide is de thuisbasis van het kantoor en
magazijn van Axelent Australia, maar de producten
worden in heel Australië en Nieuw-Zeeland verkocht.
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AXELENT AB

AXELENT ENGINEERING AB

AXELENT SOFTWARE AB

AXELENT SAFE-X AB

Box 1 · Kävsjövägen 17

Hoofdkwartier:

Blockgatan 8

Box 1 · Kävsjövägen 17

SE-335 04 Hillerstorp,

Mårtensgatan 12, P.O. Box 275

SE-254 64 Helsingborg,

SE-335 04 Hillerstorp,

Zweden

SE-332 30 Gislaved, Zweden

Zweden

Zweden

+46 370 37 37 30

+46 371 58 37 00

+46 370 37 37 47

+46 370 37 34 60

sales@axelent.se

Lokaal kantoor:

info@axelentsoftware.com

sales@axelentsafex.se

teamxtray@axelent.se

Grännavägen 24 C
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axelentsafex.se
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SE-561 34 Huskvarna, Zweden
info@axelentengineering.se
axelentengineering.se

