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O FIRMIE

TABEMAX jest prywatną firmą produkcyjną, działającą od 1991 r. 
w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Firma jest dostawcą 
usług produkcyjnych w zakresie montażu podzespołów i wyrobów 
gotowych dla przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego, 
motoryzacyjnego, medycznego i maszynowego. 
Specjalizujemy się w produkcji: 
 � przełączników i złączy,
 � pulpitów sterowniczych dla przemysłu maszynowego i medycznego,
 � zasilaczy sieciowych i ładowarek,
 � joysticków analogowych,
 � dźwigni wielofunkcyjnych,
 � wiązek kablowych,
 �montażu płytek drukowanych.

USŁUGI PRODUKCYJNE

Spółka świadczy usługi montażu ręcznego, półautomatycznego 
oraz automatycznego. Wykwalifikowana kadra, posiadająca od-
powiednią wiedzę popartą szkoleniami zagranicznymi i krajowymi 
organizowanymi przez jednostki zewnętrzne, pozwala firmie re-
alizować produkcję z powierzonych materiałów i  technologii, jak 
również stosować własne rozwiązania technologiczne i konstruk-
cyjne. Produkujemy wyroby w oparciu o własne zakupy materiałów 
dostarczanych przez kwalifikowanych dostawców. We wszystkich 
działach (logistyki, handlowym, technologicznym, produkcyjnym 
oraz w kontroli jakości) zatrudniamy osoby biegle władające ję-
zykami obcymi (niemieckim, angielskim, francuskim), co pozwala 

firmie na szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów bieżącej 
współpracy z klientami zagranicznymi.
Mamy doświadczenie w realizowaniu krótkich oraz długich serii 
produkcyjnych.
Naszym celem jest, by usługi spełniały najwyższe światowe standar-
dy. Mamy nowoczesny park maszynowy. Inwestujemy w najnowsze 
rozwiązania technologiczne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.
Technologie produkcyjne:
 �Montaż ręczny: montaż odbywa się na praskach ręcznych i pneu-
matycznych oraz na specjalistycznym oprzyrządowaniu dla poszcze-
gólnych wyrobów. Zawiera w  sobie przygotowanie elementów 
do dalszego montażu poprzez odpowiednie formowanie detali, 
wciskanie elementów, nitowanie, krępowanie itp.
 � Lutowanie ręczne: lutowanie elementów przy użyciu cyny bez-
ołowiowej i ołowiowej, za pomocą stacji lutowniczych, mających 
ciągłą kontrolę temperatury grotów.
 � Lutowanie automatyczne: odbywa się na liniach firm Seho oraz 
Ersa. Lutujemy ołowiowo oraz bezołowiowo w atmosferze azotu.
 � Konfekcja wiązek kablowych: wykonujemy wiązki kablowe wg doku-
mentacji klienta oraz wg zamówienia, opracowując własną dokumen-
tację. Konfekcję wykonujemy wraz z zaciskaniem różnego rodzaju 
styków oraz opisami przewodów, metodą atramentową i termiczną. 
Stosujemy urządzenia firm: Schleuniger,  Komax,  Tyco,  Domino.
 � Zalewanie: uszczelniamy przełączniki i złącza oraz płytki drukowane 
przed wpływem czynników atmosferycznych, przystosowanymi do 
tego celu masami żywicowymi, silikonami, klejami oraz stosując 
technikę lakierowania zanurzeniowego.
 � Testery: testujemy wyroby pod względem elementowym i  funk-
cjonalnym, stosując testery firmy SPEA oraz własnej konstrukcji. 
Stosujemy również technikę laserowego nacinania elementów 
elektronicznych w celu dokładnego ustawienia napięć wyjściowych 
z dokładnością do 50 mV
 � Nadruki: nanosimy napisy na elementach z tworzyw sztucznych 
metodą  Tampo-Print.
 �Montaż  SMD: oferujemy profesjonalny montaż  SMD wraz z kom-
pleksowym przygotowaniem produkcji. Może być to montaż jedno-
stronny lub dwustronny, z lutowaniem ołowiowym i bezołowiowym. 
Dodatkowo uzupełniamy płytki montażem przewlekanym (THT) 
z nakładaniem powłok ochronnych (lakierowanie).

TABEMAX posiada następujące certyfikaty Systemu Zarządzania 
Jakością: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz IATF 16949:2016.


