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O FIRMIE

OFERTA

Raf-Tronik Plus jest firmą istniejącą na rynku od 2003 roku i specjalizującą się w dostawach kompleksowych usług produkcyjnych
urządzeń elektronicznych. Zapewniamy obsługę serii prototypowych, małych, średnich oraz
wieloseryjnych produkcji. Współpracujemy z klientami reprezentującymi różne branże przemysłu:
oświetleniowego, pomiarowego,
samochodowego, telekomunika-

Naszą podstawową działalnością
jest kompleksowa produkcja urządzeń elektronicznych, a więc montaż
SMT i THT (ręczny i półautomatyczny) w oparciu o profesjonalny park
maszynowy wraz z testowaniem,
dostawą wysokiej jakości obwodów
drukowanych i podzespołów elektronicznych do wykonywanych projektów. Staramy się, aby oferowane
elementy były oryginalne, z wiarygodnego źródła i spełniały wszelkie
wymagania klienta. Dostarczamy wiązki kablowe oraz przewody
elektryczne, obudowy metalowe i plastikowe wg indywidualnych
wymagań klienta.
Jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość
dostaw, rozsądne ceny oraz w przypadku zamówień kontraktowych długoterminowych, bufory magazynowe
i realizację zamówień według ustalonego harmonogramu dostaw.

cyjnego i automatyki. Wśród
naszych partnerów znajdują się firmy krajowe oraz ze
Skandynawii i Europy Zachodniej. Naszym klientom
zapewniamy fachową obsługę, indywidualne podejście
do klienta i ciągłość dostaw.
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O FIRMIE

SECURUS, niewielka poznańska firma, od 1985 roku zajmuje się
projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Współpraca
z wieloma firmami dała nam możliwość zmierzenia się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Systematyczne inwestowanie w nowoczesne
urządzenia technologiczne i aparaturę pomiarową pozwala nam
sprostać coraz trudniejszym wymaganiom współczesnej elektroniki.
Naszą specjalnością jest małoseryjny montaż kontraktowy S
 MT.
NASZE MOŻLIWOŚCI

 Dysponujemy trzema automatami montażowymi do układania elementów SMD oraz trzema drukarkami szablonowymi, co pozwala
nam zajmować się jednocześnie kilkoma różnymi zleceniami.
 Piec do lutowania w oparach cieczy obojętnej (tzw. kondensacyjny)
firmy ASSCON umożliwia nam lutowanie najbardziej wymagających, wrażliwych na temperaturę elementów, np. diod LED na
podłożu aluminiowym.
 Tester AOI firmy Prüftechnik pozwala na dokładną kontrolę optyczną
montowanych podzespołów.
 Wykonujemy we własnym zakresie tanie, frezowane szablony do
pasty, co pozwala na szybkie uruchomienie nowego zlecenia.
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 Prowadzimy uzupełniający montaż przewlekany i mechaniczny.
 Posiadamy spory magazyn typowych elementów biernych i czynnych,
co zwalnia klienta z uciążliwego procesu kompletowania części.
 W przypadku stałej współpracy zapewniamy całkowite zaopatrzenie
w materiały, współpracujemy z czołowymi dostawcami elementów.
 Zajmujemy się uruchamianiem i testowaniem zmontowanych
urządzeń, posiadamy oprzyrządowanie umożliwiające pomiary
w zakresie w.cz. oraz mikrofal.
 Frezarka CNC umożliwia nam obróbkę tworzyw sztucznych i metali
kolorowych.
 Wykonujemy także mycie oraz lakierowanie płytek.
 Przyjmujemy zlecenia na montaż prototypów i bardzo małych serii.
 Oferujemy doradztwo technologiczne na etapie projektowania urządzeń.
 Naszym atutem są bardzo krótkie, w większości kilkudniowe
terminy realizacji zleceń.
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