
 
 

 

 

PRESSINFORMATION       

 

Ny webbshop för maskinsäkerhet 

 

Schmersal börjar med användarvänlig webbshop 

  

Västra Frölunda, Sverige, 3 december 2020.  Schmersal-gruppen erbjuder nu sina kunder i 

Tyskland en ny webbshop för komponenter inom funktionsrelaterad maskinsäkerhet. Företaget har 

kopplat ihop sin välkända och omfattande onlinekatalog med en automatiserad beställnings- och 

avsändningsprocess och därigenom åstadkommit ett bekvämt och säkert inköpsverktyg, som efter 

registrering står till kundernas förfogande 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 

 

Via Schmersals nya webbshop kan omkring 6 000 säkerhets- och automatiseringsprodukter 

beställas direkt – från enkla elektromekaniska säkerhetsbrytare, programmerbara 

säkerhetsstyrningar samt programvara. För varje produkt finns aktuell produktinformation tillgänglig 

och kan laddas ned när som helst. Genom nedladdning tillhandahålls också bruksanvisningar och 

certifikat för komponenterna samt många andra dokument.  

 

Efter genomförd registrering visas priserna i Schmersals webbshop. Även leveranstider finns 

angivna för de önskade produkterna, och kunden kan välja mellan olika betalningsformer. 

Hanteringen av beställningsfunktionerna i Schmersals webbshop är självförklarande och 

användarvänlig. 

 

Till en början blir den nya webbshopen från Schmersal tillgänglig för kunderna i Sverige, Norge, 

Danmark, Tyskland och Nederländerna, men kommer också inom en snar framtid att kunna 

användas i andra länder. 

 



 
 

 

 

”Genom införandet av webbshopen positionerar sig Schmersal ytterligare som innovativt, kund- 

och serviceorienterat företag”, förklarar Dirk Peters, National Sales Manager hos Schmersal 

Nordiska AB. ”Vi vill hjälpa våra kunder i deras anskaffningsprocesser och se till att de så snabbt 

och enkelt som möjligt kan få den passande Schmersal-produkten till ett rimligt pris.”  

 

Webbshopen finns tillgänglig omgående på adressen  

https://products.schmersal.com/sv_SV?utm_source=PR01_12-2020_Webshop-SV.  

Där måste användaren logga in och registrera sig. 

 

Tryckdugligt foto för nedladdning: 
jpg-format: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_AINL_V1.jpg 
 
EPS-format: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_APR_V1.eps 
 
Bildundertext:  
Schmersals webbshop finns tillgänglig i Sverige 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 
 
 
 
Kontakt: 
Schmersal Nordiska AB 
Dirk Peters 
National Sales Manager 
Telefon: +46 31 338 35 00 
E-post: dpeters@schmersal.com 
F O Petersons gata 28 
421 31  Västra Frölunda 
Sverige 
Internet: www.schmersal.se 
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Om Schmersal-gruppen 
Schmersal-gruppen tillhör de ledande internationella företagen inom tillverkning och försäljning av 
maskinsäkerhetslösningar. Baserat på den globalt mest breda produktportföljen av 
säkerhetskomponenter, utvecklar bolagsgruppen säkerhetssystem och säkerhetstekniska 
lösningar för speciella krav inom olika användarbranscher. Till utbudet av lösningar från Schmersal 
bidrar också affärsområdet tec.nicum med sitt omfattande program av tjänster inom 
maskinsäkerhet. 
Företaget som grundades 1945 finns representerade i mer än 60 länder med sju 
produktionsenheter på tre kontinenter samt självständiga bolag och återförsäljare. Globalt har  
Schmersal-gruppen 1 850 medarbetare och uppnådde 2019 en total omsättning på ca € 236 milj. 
 
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
 

 
Om du vill lämna vår pressdistributionslista och inte vill ha några pressmeddelanden längre, klicka 
på denna länk: Avanmälan 
 
Information om dataskyddsbestämmelserna hos K.A. Schmersal GmbH & Co. KG hittar du här  
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