De Elektro afdeling heeft haar processen zo flexibel ingericht dat we vrijwel
iedere vraag snel en efficiënt kunnen oppakken. Dit volgens een intern
ordermanagement proces. Het kan gaan om het assembleren/samenstellen van
bedradingsets, schakelpanelen, seriematige assemblage of kabelconfectie.
Voor verschillende klanten verzorgen wij een volledig onderdeel van het
productieproces waarbij we ook de logistieke afhandeling, zoals het verpakken en
transport organiseren. Ons streven is om gezamenlijk tot slimme oplossingen te
komen. Op de afdeling kabelconfectie zit een kundig team dat snelheid en
precisiewerk uitstekend combineert. Onze mensen kunnen alle soorten kabels,
connectoren en contacten monteren en samenstellen. Enkele voorbeelden hiervan
zijn:
- Sub-D
- Molex
- Panduit
- Mta
- Phoenix
- Sensoren en benaderingsschakelaars
Bovenstaande bedradingsets of aansluitkabels zullen volledig aan uw wensen en
kwaliteitsnormen voldoen. De kwaliteitscontrole is een belangrijk onderdeel van
het geheel, alle geproduceerde kabels, kabelbundels, bedradingsets en
verbindingen worden door middel van elektronische testsystemen gecontroleerd.
Deze testsystemen worden ingericht voor diverse klantspecifieke adaptie
aanpassingen. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden bestaat uit het
assembleren van producten: het aanpassen van bestaande producten of het
combineren van verschillende componenten tot nieuwe producten
Wij voeren bewerkingen uit zoals solderen en vertinnen (loodvrij), strippen,
aanklemmen van contacten, kabelschoentjes, het verwerken van bandkabels etc op
de interne beschikbare apparatuur en machines (zie bijlage) dit met aangeleverde
of door ons ingekochte materialen, hiervoor hebben wij zeer goede condities bij de
volgende leveranciers:
- Sick
- Arrow
- Jobarco
- Turck
- Nedelco
- Conelgro
- Amphenol
- Dynetics
- ES elektro
- Connectparts
- Wijdeven
- Calpe
Wij beschikken over een compleet machinepark voor knip-, strip- en applicatietechnieken. De noodzakelijke hulpgereedschappen zijn hiervoor beschikbaar.
Voorbereidingen en assemblage worden met grote nauwkeurigheid uitgevoerd door
ervaren vakmensen. Om hoogstaande kwaliteit te garanderen worden alle kabels
elektrisch getest en worden de producten onderworpen aan een visuele controle.
Mede hierdoor kunnen wij voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van bedrijven als
bijvoorbeeld:
- Moba
Kabelsets eiersorteermachines
- ABB
Laadpalen elektrische auto’s
- VMI
Kabelsets diverse machines
- Belpa
Bedradingsets transformatoren
- Ridder
Bedradingsets drive systems
- Sensotec Bedradingsets
- Rentall
Bedradingsets audio/video
- HLS
Kabelbomen

