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Beregn nemt restkapaciteten 
på e-l-m’s nye hjemmeside!
Henover sommeren har e-l-m 
lanceret sin nye hjemmeside på 
dansk, engelsk og tysk.

Den nye hjemmeside er mere 
brugervenlig. Specielt ved hjælp 
af vores nye Product Finder er det 
blevet nemmere at finde de rigtige 
produkter hurtigt.

Restkapacitetsberegneren er og-
så blevet forbedret, så der nu 
kan beregnes på flere lastcentre 
samtidigt.

Her følger en guidet tur over  
www.e-l-m.dk!

I DENNE UDGAVE

Læs om e-l-m’s nye hjemmeside, 
som kan hjælpe både forhan-
dlere og slutbrugere i en tid, hvor 
alt skal være effektivt, hurtigt og 
lønsomt.

Udviklingen har resulteret i en in-
ternational portal, der samler in-
formationer og værktøjer til brug 
for vore kunder og brugere.
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Product Finder
Vores Product Finder er en søgemaskine, der 
gør det nemt at finde det korrekte produkt.

Product Finderen foreslår de produkter, der 
umiddelbart passer på de kriterier, der 
vælges. Dette kan bl.a. være truckens 
størrelse, branche, type af gods der skal 
håndteres mm.

Nyheder
I vores nyhedssektion er de seneste 
nyheder og nyhedsbreve tilgængelige, 
samt et arkiv over tidligere publicerede 
nyheder og breve.

Det er også i denne sektion man 
tilmelder sig vores nyhedsbrev.

Produkter efter branche
Her finder du produkter, der er specielt 
relevante for fire store brancher i indu-
strien.

Du kan også foretage branche-
specifikke søgninger via Product 
Finderen.

Kapacitetsberegner
Her finder du vores velkendte kapa-
citetsberegner, som hurtigt og nemt 
beregner restkapaciteten ved brug af 
e-l-m-aggregater.

Beregneren er opdateret i forhold til 
den originale, og kan nu beregne flere 
lastcentre i én og samme effektive 
beregning!

Kontakt
Her kan vi kontaktes nemt og enkelt, 
uanset om det drejer sig om køb, 
service eller andet.

Produkter
Her er hele vores produktkatlog med 
billeder, beskrivelser og videoer.

Nem adgang til detaljerede 
produktoversigter.

Alle informationer på ét sted!
Hurtigt overblik

Beskrivelserne er blevet mere uddybende samtidig 
med, at der er lavet en oversigt med bulletpoints, der 

fremhæver produktets fordele kort og præcist. 

Datablade og videoklip
Nem adgang til relevant data og videoklip om hvert 

enkelt produkt.

Relaterede produkter
Som noget helt nyt, ligger der nu en liste med relaterede 

produkter til hver enkelt produktbeskrivelse.
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