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ISO
DLA
MARKI
NOWA JAKOŚĆ
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i wysiłkowi włożonemu w budowanie jakości marki
Kradex przez ostatnie lata, uzyskaliśmy Certyfikat Jakości ISO 9001. Dla nas to przede
wszystkim potwierdzenie wysokiego poziomu obsługi klienta jak i innych aspektów
świadczących o profesjonalizmie i wartości jakie niesie ze sobą marka Kradex.
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OBUDOWY HERMETYCZNE Z USZCZELKĄ WYLEWANĄ
ŚWIATOWA KLASA PRODUKTU

W ostatnich latach zadbaliśmy w szczególności o rozwój, zarówno parku maszynowego
jak i zespołu, usprawniliśmy pracę, powiększyliśmy magazyn, aby jeszcze sprawniej
obsłużyć naszych klientów. Nadszedł także czas na wprowadzenie nowych produktów
spełniających wysokie wysokie wymagania. Wiemy, że nasza praca i jej jakość jest także
częścią sukcesu naszych odbiorców. Dbamy więc o to, by nowe produkty i nowe propozycje
w naszej ofercie przyczyniały się do rozwoju produktów końcowych. Dzięki tym staraniom
mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowe obudowy hermetyczne z uszczelką
wylewaną Fermapor K-31 i klasą szczelności IP67.

NOWY PRODUKT TO PRZEDE WSZYSTKIM WYŻSZY STANDARD, ALE TAKŻE
SZEREG INNYCH ZALET, KTÓRE MAJĄ WPŁYW MIĘDZY INNYMI NA SKRÓCENIE
CZASU MONTAŻU.
Uszczelka wylewana zapewnia:
- wieloletnią trwałość,
- szybszy i dokładniejszy montaż bez konieczności układania
i docinania tradycyjnej uszczelki,
- bardzo dobre właściwości izolacyjne,
- odporność na działanie czynników atmosferycznych,
- produkt końcowy wysokiej klasy,
- większą odporność oraz wyciszenie wibracji
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NOWE LINIE PRODUKTÓW
W naszej ofercie w ostatnim czasie pojawił się również nowy podział produktów na linię
Ekonomiczną i Profesjonalną. Szczegółowe informacje na ten temat mieliśmy przyjemność
przekazać Państwu zarówno na targach jak i w materiałach dotyczących tej zmiany.
Niebawem ukaże się nowa odsłona naszego katalogu produktowego, który będzie
w czytelny sposób prezentował nowy podział, tymczasem dla wszystkich, którzy jeszcze nie
zapoznali się z liniami poniżej małe przypomnienie

Produkty należące do linii profesjonalnej wykonanej z materiału ABS rozpoczynają się
od sygnatury Z43 włącznie wzwyż.

Zmiany te nie dotyczą obudów hermetycznych oraz na szynę DIN.
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Produkty należące do linii ekonomicznej wykonanej z materiału PS obejmują obudowy
o sygnaturach od Z1 do Z42.
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ROZBUDOWA PARKU MASZYNOWEGO
I POWIĘKSZENIE ZESPOŁU

Rozbudowa oferty i rozwój wymagają
inwestycji, odpowiednie zaplecze maszynowe pozwala nam na utrzymywanie wysokiej jakości jak i sprawną
obsługę. A ponieważ sami jesteśmy
polską firmą z rodzinnymi korzeniami
to staramy się także wspierać polskie
rozwiązania i z nich korzystać. I tak oto
powitaliśmy na pokładzie frezarkę Avia
FNX 30 N.

W szafie sterowniczej zaś odkryliśmy naszą
obudowę :-) W takim duecie każda praca będzie
przyjemnością.

Ale to nie koniec nowości, oprócz
pomocniczej frezarki mamy także nową
półautomatyczną zgrzewarkę kątową
marki Smipack o wydajności 6 tys. sztuk
na dobę.
Tym samym pożegnaliśmy dotychczasowe dwa urządzenia manualne i obecnie posiadamy
dwie automatyczne maszyny do pakowania i już tylko jedną manualną.Zaplecze techniczne to
jednak tylko jedna strona niezbędna do rozwoju, równie istotni zawsze byli i są dla nas ludzie.
Nasz zespół powiększył się o kolejne 5 osób, tym razem pomocną dłoń zyskał magazyn,
dołączyli także nowi operatorzy wtryskarek, a w ostatnich dniach powitaliśmy nowego projektanta obudów. Wszystkich serdecznie witamy na naszym pokładzie.
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KOLEJNE
IP
DLA PRODUKTÓW
W tym roku kolejne nasze produkty z linii profesjonalnej uzyskały certyfikaty szczelności IP.

Poniżej przedstawiamy pełną listę obudów, które otrzymały odpowiednią klasę szczelności.
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KOLEJNA
PROMOCJA
Z FIRMĄ TME ZA NAMI
Współpraca z naszym dystrybutorem, firmą TME zaowocowała już kilkoma wspólnymi
promocjami, które bardzo przypadły do gustu klientom. Postanowiliśmy zatem wraz
z cieplejszym klimatem przygotować kolejną niespodziankę. W dniach 20.03-2.04.2017
w sklepie TME można było dokonać zakupu naszych obudów z korzystnym rabatem. Mamy
nadzieję, że i tym razem wszyscy, którzy już nas znają ucieszyli się z promocji, a Ci którzy
jeszcze nie mieli przyjemności pracować z naszymi produktami zostali do tego zachęceni.

Wszystkich, którzy tym razem nie skorzystali z promocji zachęcamy do dalszego śledzenia
strony www i profili na Facebooku zarówno firmy TME jak i Kradex, gdzie umieszczane
będą aktualne promocje.
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WSPIERAMY
MŁODE
TALENTY
DLA PRODUKTÓW
Zapewne
już Państwo poznaliście nas także z tej strony i wiecie, że chętnie pomagamy
młodym osobom w osiągnięciu ich elektronicznych marzeń.
Nie zapominamy także o tych, którzy podejmują wyzwania konkursowe. Elvic to
jednoosobowy pojazd napędzany energią elektryczną opracowany przez studentów
z wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki
Lubelskiej, którzy zgłosili się do nas o wsparcie. Nasze obudowy pojechały
już wzmocnić projekt a my czekamy na występ na Shell Eco Marathon 2017 w Londynie
i oczywiście na zwycięstwo.
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AUTOMATICON
2017
PODSUMOWANIE
DLA PRODUKTÓW
Tradycyjnie
już gościliśmy w marcu na targach Automaticon w Warszawie. Wydarzenie to
stało się dla nas dobrze znanym miejscem, ale i w tym roku oprócz spotkań z naszymi
stałymi klientami mieliśmy przyjemność poznać mnóstwo nowych firm i nowych twarzy.
Byliśmy szczególnie zadowoleni, że tak dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze nowe
obudowy hermetyczne z uszczelką wylewaną. To dla nas bardzo ważny znak, że rynek ceni
nasze produkty i tak wyczekuje nowości z naszych półek. Dziękujemy wszystkim za miłe
słowa, wspólną herbatę i przede wszystkim rekordową w tym roku frekwencję
odwiedzających nasze stoisko. Mamy nadzieję, że równie licznie odwiedzicie nas Państwo
na targach Energetab, które odbędą się we wrześniu.
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TARGI W KIJOWIE
W dniach 11-14.04 w Kijowie odbyły się Targi Elektroniki i Automatyki Przemysłowej. Impreza
porównywalna do warszawskiego Automaticonu zgromadziła około 150 wystawców i ponad
7.000 zarejestrowanych zwiedzających. Oczywiście wśród prezentujących się tam firm nie
mogło zabraknąć i nas. Na wspólnym z naszym dystrybutorem – firmą Dacpol z Piaseczna
stoisku prezentowaliśmy najciekawsze nasze obudowy, w tym wiosenną nowość w postaci
nowych obudów hermetycznych z wylewaną uszczelką. Targi jak zawsze były okazją do
nawiązania nowych kontaktów, ale jeszcze ciekawszym odkryciem było to, ilu ukraińskich
producentów już stosuje nasze obudowy w swoich produktach. Nie sposób było przejść
przez jakąkolwiek alejkę bez zauważenia znajomych kształtów obudów na szynę DIN czy
„hermetyków”. Każda rozmowa była więc okazją albo do zaprezentowania nas od nowa albo
do uzupełnienia informacji o zmieniającej się ofercie.
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NOWY DYSTRYBUTOR
DLA PRODUKTÓW

W gronie naszych odbiorców witamy nowego dystrybutora, firmę SOS Elektronik. Poszerzanie
możliwości zakupu naszych produktów nie tylko w Polsce, ale i za granicą to jeden
z priorytetów naszych działań handlowych. Mamy nadzieję na owocną współpracę i przyszłe
wspólne akcje, które ucieszą użytkowników naszych produktów.
Tymczasem zapraszamy do bliższego poznania naszego nowego dystrybutora na stronie
www.soselectronic.pl.
Oddział w Polsce znajduje się pod adresem:
ul. Tatarkiewicza 17, 92-753 Łodź
tel.: +48 42 203 23 94
fax: +48 42 648 45 76
info@soselectronic.pl
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DYSTRYBUTORZY
OBUDÓW

A na koniec zapraszamy na kolejną
edycję targów Energetab 2017,
które odbędą się już we wrześniu.

www.kradex.com.pl

(+48 22) 613-08-88

kradex@kradex.com.pl

(+48 22) 812-10-68

ul. Naddnieprzańska 32, 04-205 Warszawa
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