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Inelco
Keepower - research og design 

Keepower er en intelligent lader, der kan lade alt fra biler til både. Ved hjælp 
af en intuitiv, ikonbaseret brugerflade og den indbyggede batteritester 
sikrer man, at det afladte batteri får den korrekte og optimale behandling. De 
patenterede buede klemmer med anti-hook funktion gør, at man undgår, at 
ledningerne filtrer sammen eller sætter sig fast. Et indbygget lys sørger for, at 
man nemt kan betjene apparatet i et mørkt motorrum. Designet er forberedt 
til OEM-produktion med et udskifteligt foliedisplay, som sikrer en fleksibel 
forretningsmodel. 
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Keepower

Batterier får en god behandling 
Custom: Inelco

  keepower folio design

Date:   01.07 - 2008

Proposal: WÜRTH edition

Contact:  Rasmus Jensen, 3PART

  e-mail: rasmus@3part.com

  P: +45 .  87 43 40 29

  

Folie design, 01 CMYK
  

WÜRTH XL-pro
Nominal battery voltage

12/24V

Charge current
30/15A

WÜRTH XL-con
Nominal battery voltage

12/24V

Charge current
30/15A

 WÜRTH SMALL

Nominal battery voltage 12V

Charge current 4A

Full

Medium

Low

Discharged

Supply mode

Cold charging

Normal charging

Charging modes

Error Indicator

Battery Tester 

Flash light

Full

Medium

Low

Discharged

Supply mode

Cold charging

Normal charging

Charging modes

Error Indicator

Battery Tester 

Flash light

WÜRTH LARGE
Nominal battery voltage 12V

Charge current 15A

WÜRTH MEDIUM
Nominal battery voltage 12V

Charge current 8A
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En af de ting, der gør, at Keepower adskiller sig fra 
konkurrenterne er en række nye funktioner. Laderen har 
eksempelvis en nem betjeningsflade, indbygget lommelygte 
og en boost-funktion, som kan sparke et batteri i gang. 
Vejen til Keepowers nye design og øgede brugervenlighed er 
blandt andet gået via observation af brugerne.

”3PART gennemførte brugerobservationer, der 
afdækkede muligheder og problemer ved Keepower. Den 
indbyggede lommelygte er et eksempel på en funktion, 
som blev efterspurgt. Samtidig har laderen fået nye 
batteriklemmer, der efterfølgende er blevet patenterede. 
De hænger ikke i ledningerne, og det er også med til at 
øge brugervenligheden,” fastslår Søren Rødbro.

Hos Inelco har samarbejdet med 3PART styrket troen på, at 
design også kan give bonus for virksomheder, der sælger 
produkter, som ikke umiddelbart forbindes med æstetik. 

”Jeg er overbevist om, at design er en god vej at gå, og 
det er helt sikkert noget, vi vil tænke ind i fremtiden,” 
slutter Søren Rødbro.

Keepower  har vundet to internationale designpriser, IF 
Design Award og Good Design, der uddeles i henholdsvis 
Tyskland og USA. Priserne er givet for flot design og unik 
funktionalitet. 

3PART leverede:

• Research 

• Brugerobservationer udført på autoværksteder og 

bådværfter.

• Udvikling af nye features som gør batteriladeren 

mere anvendlig, både til det private og professionelle 

segment.

• Nyt design af batterioplader serie med nye patenter for 

Inelco.

• Markedføringsmateriale

• Emballagedesign

Elektronikvirksomheden, Inelco, blev grundlagt i 1981 
og fremstiller blandt andet batteriladere til biler, både og 
motorcykler. Helt fra start har virksomheden været førende 
inden for kvalitet og teknologi, men væksten lod vente på 
sig. 

Opgaven: En batterilader til biler og motorcykler er normalt 
ikke et produkt, der forbindes med lækkert design og unik 
brugervenlighed. Alligevel blev en massiv investering i 
design vejen frem for den nordjyske elektronikvirksomhed 
Inelco, da virksomheden for to år siden stod i stampe. Trods 
finanskrisen kom den redesignede batterioplader godt fra 
start, og målet i 2010 om at fordoble omsætningen blev 
nået.   

”Vi havde svært ved at komme ud over stepperne og 
vækste, som vi gerne ville. Derfor besluttede vi at sætte 
fokus på design og funktionalitet for på den måde at 
skille os ud fra konkurrenterne og gå foran med noget 
helt nyt. Det var en stor satsning, men vi kom godt 
gennem finanskrisen og fordoblede omsætningen i 
2010”  forklarer Søren Rødbro, der er direktør i Inelco. 


