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Od jakiegoś czasu rośnie nam park maszynowy i żadne 
z nowych urządzeń nie stoi bezczynnie. Efektem rozwoju 
są kolejne nowe produkty, które z wielką radością prezen-
tujemy. Z125 i Z126 powiększyły właśnie naszą rodzinę 
obudów. Starszą siostrę mieliśmy przyjemność zaprezen-
tować Państwu na tegorocznym TEC w Warszawie, Z126 
zaś to nasza najświeższa nowość. 

W naszej ofercie oprócz nowości produktowych pojawiły się nowości z zakresu certyfikacji. Kolejne nasze obu-
dowy otrzymały klasę szczelności, tym razem: IP10, IP30 oraz IP54.

Z47 IP54

Z47U IP54

Z49 IP10

Nowe obudowy w ofercie

Certyfikaty IP dla kolejnych   
        obudów

Zarówno Z125 
jak i Z126 to obudowy 
z serii dwuczęściowych, bez wentylacji, 
wykonane z materiału ABS. 
Serdecznie zapraszamy do zakupu u naszych 
dystrybutorów i w naszym sklepie 

www.kradex.com.pl

Z51U IP54

Z52U IP54

Z63 IP54

Z66 IP30

Z68 IP54

Z68U IP54

Z69 IP54

Z69U IP54

Z70 IP54

Z70U IP54

Z71 IP54

Z77 IP54

Z78 IP54

Z80 IP54
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Dalszy rozwój parku 
maszynowego
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W naszych progach pojawiły się dwie kolejne maszyny, które mają 
wspomóc i rozwijać produkcję. Pierwsza z nich to wycinarka drutowa 
Mitsubishi MV2400s wyposażona między innymi w system optyma-
lizacji kosztów cięcia, wykorzystania energii oraz zużycia drutu.

Druga zaś to drukarka 3D Zortrax 
m200, dzięki której będziemy mogli 

przygotowywać dla Państwa między 
innymi modele produktów pod indy-
widualne zamówienia. Komplekso-

wość usługi związanej z produktami 
na zamówienie została dzięki temu jeszcze bardziej rozbudowana, możliwość dokładnego obejrzenia i 

dotknięcia modelu przyszłego wyrobu daje pewność, iż planowany 
projekt będzie dokładnie tym czego klient oczekiwał.
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Jak co roku 31 maja to dla nas data szczególna. 
Tego dnia 32 lata temu powstała firma Kradex. 
I tym razem nie zabrakło urodzinowego tortu w 
kształcie obudowy Z52U, przemówień, życzeń a 
także niespodzianki. Z okazji rocznicy wszyscy 
pracownicy zostali objęci dodatkowym pakietem 
medycznym.

Tegoroczna edycja konferencji TEC była wyjątkowo owocna. Nowe miejsce i nowa energia przyciągnęły znacz-
nie większą liczbę firm z branży niż w poprzednich latach. A i same rozmowy były także bardziej efektyw-
ne. W tym roku mieliśmy 
przyjemność poznać no-
wych uczestników i zapre-
zentować naszą nowość 
– obudowę Z125, którą po-
kazaliśmy po raz pierwszy 
światu na naszym stoisku.

Kradexowe urodziny

Relacja z TEC 2017
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Wspieramy młodych
Ekipa pojazdu elektrycznego Elvic, 
któremu udzieliliśmy wsparcia 
niestety nie zwyciężyła ze swoim 
projektem w konkursie Shell Eco 
Marathon 2017 w Londynie. To 
jednak nie zniechęca młodych mi-
łośników do dalszego wysiłku. 
Cieszymy się, 

że mogliśmy wspomóc naszymi 
obudowami budowę oryginalnego 
pojazdu i życzymy całej ekipie wy-
trwałości w dążeniu do wyznaczo-
nego celu. 

A ponieważ chętnie bierzemy udział 
w działaniach, które motywują mło-
de pokolenie do zdobywania wiedzy 
i doświadczenia w dziedzinie elek-
troniki, dołączyliśmy do programu 
„Szkoła Konstruktorów” organizo-
wanej na łamach magazynu Elek-
tronika dla Wszystkich.
Mamy nadzieję, że ufundowane 
przez nas Vouchery przyczynią się 
do jeszcze większej chęci i zaanga-
żowania w naukę. Będziemy także 
publikować ciekawe prace nade-
słane przez laureatów na naszej 
stronie internetowej oraz oficjal-

nym profilu na Facebooku.

Nie zapominamy o naszych klientach i dla nich także 
mamy niespodziankę w postaci promocji o charakterze 
sportowym. EuroVolley Poland 2017 to dobra okazja 
żeby oprócz kibicowania naszej drużynie samemu tro-
chę pograć w siatkówkę. Przygotowaliśmy więc piłki z 
naszym logo, które można zdobyć w ramach naszej 
nowej promocji. Wszystkim fanom siatkówki życzymy 
gorących emocji podczas oglądania rozgrywek i do-
brej zabawy z naszą piłką!

Promocja
z siatkówką w tle
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Niebawem bliżej przedstawimy Państwu zupełnie nowe 
produkty, które pojawią się w naszej ofercie dodatkowej. 
Puszki antenowe w różnych konfiguracjach oraz z szero-

Produkty dodatkowe w ofercie

Niebawem na 

www.kradex.com.pl

kim wachlarzem komponentów będzie można kupić 
za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
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Targi pod włoskim słońcem

Nasze plany związane z ekspansją na rynki zagranicz-
ne obejmują również wydarzenia targowe. Z tą myślą 
odwiedziliśmy tegoroczną edycję SPS IPC Drivers w 
Parmie. Włochy przywitały nas słońcem, dobrą orga-
nizacją, obszernymi halami i ciekawym wachlarzem 
wystawców. Wędrując między kolejnymi stoiskami 
spotkaliśmy również naszego dystrybutora, firmę TME.  

Miła rozmowa, poznanie nowego rynku i 
niesamowitej, przyjaznej atmosfery prze-
konało nas do włoskich targów i zgodnie 
postanowiliśmy pojawić się z naszą ofertą 
na kolejnej edycji.

Wypatrujcie zatem  
zaproszenia do Włoch!  



Od kilku miesięcy nasze obudowy można spotkać w 
„kitach” do montażu dla miłośników elektroniki dostęp-
nych w sklepie AVT. Na łamach magazynu  „Elektronika 

dla Wszystkich” wydawnictwo 

Kradex w zestawach
8

prezentuje dostępne zestawy, pomagając amatorom 
zdobyć wiedzę i doświadczenie. My także zachęca-
my do korzystania z tych rozwiązań. To doskonały 
pierwszy krok do nauki a także poznania naszych 
produktów.



DYSTRYBUTORZY 
OBUDÓW

Wielkimi krokami zbliżają się targi w 
Bielsko-Białej, dlatego już teraz zapra-
szamy Państwa serdecznie do odwie-
dzenia nas w hali R na stoisku nr 34. 

Mamy nadzieję, że i w tym roku licznie 
nas Państwo odwiedzicie. Oprócz 

tradycyjnej targowej atmosfery będzie 
można zapoznać się z nowościami 

produktowymi, miło spędzić czas przy 
naszych stolikach, a także odebrać 

nowy gadżet, który przygotowaliśmy 
specjalnie na tę okazję!


