Sähkö- ja automaatiojärjestelmät
suunnittelusta valmistukseen
ja toimituksiin

Säästä aikaa ja rahaa
– me hoidamme ohjauskeskukset
Tuotekehitys
ja suunnittelu

Keskusvalmistus
ja kokoonpano

Toimitusketjun
hallinta

Suunnittelua asiakkaan
tarpeiden mukaisesti

Tuotanto ja toimitukset
globaalisti

Käyttövalmiit tuotteet
sinne missä niitä tarvitset

Suunnittelu

Protovalmistus

Dokumentointi

Hankinta

Valmistus

Laatu

Logistiikka

Asiakkuudenhallinta

Fibox Tested Systems

Fibox huolehtii ohjauskeskuksista
Suomalainen Fibox on tunnettu laadukkaista koteloistaan. Sen lisäksi meillä on jo yli 25 vuoden kokemus
ohjauskeskusten valmistamisesta – huolehdimme kaikista ohjauskeskustarpeistanne mukaanlukien sähkö-,
automaatio- ja mekaniikkasuunnittelun. Maailmanlaajuisen hankintaorganisaatiomme kautta löydämme
sinulle parhaat toimittajat ja komponentit. Omat tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, Puolassa ja
Kiinassa. Tehtaamme on sertifioitu ISO 9001, ISO
14001, ja OHSAS 18001 -järjestelmien mukaisesti.
Kaikki tehtaamme toimivat samojen prosessien ja
saman tietojärjestelmän piirissä, minkä ansiosta
voimme valmistaa täsmälleen samanlaisia tuotteita
niin Suomessa, Keski-Euroopassa kuin Aasiassakin.
Omalla tuotannollamme voimme taata tuotteiden laadun ja toimitukset ilman turhia riskejä.

• suunnittelu, valmistus, toimitukset
• hankinnat maailmanlaajuisesti
• omat tehtaat Suomessa,
Puolassa ja Kiinassa

Asiakkaitamme ovat kansainvälisesti toimivat kone-ja
laitevalmistajat, sekä monet teollisuuden ja energian
parissa toimivat yritykset. Haluamme että voit keskittyä omaan liiketoimintaasi – Fibox Tested Systems
huolehtii ohjauskeskukset!
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Hyödyt asiakkaalle
Säästä aikaa ja rahaa
• Vähemmän työtä
hankinnoissa
• Vähemmän työtä
testauksessa
• Vähemmän
suunnittelutyötä

Pienennä
käyttöpääomaa

Varaudu
myynnin kasvuun

• Vähemmän sähkö‑
komponentteja varastossa

• Lisää tuotantoa
pullonkauloja poistamalla

• Keskeneräisen tuotannon 		
pienentäminen

• Tuotannon nopeampi 		
käynnistäminen

• JOT-toimitukset

• Lisää kilpailukykyä
kustannussäästöjen
ansiosta

• Pienemmät
tuotekustannukset
• Vähemmän toimittajia

Testatut ohjauskeskukset
Suunnittelemme, valmistamme ja testaamme johdotetut ohjauskeskukset aina pienistä kytkentärasioista suuriin 1000V, 1600A -keskuksiin asti, EN61439 ja UL508A standardien mukaisesti. Automaatiosuunnittelumme
huolehtii logiikkaohjelmoinnista ja käyttöliittymäsuunnittelusta.

Kaapelit ja johtosarjat

www.fiboxtestedsystems.com
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