Det glæder os at kunne meddele, at EP-TeQ har underskrevet kontrakt med FlexLink AB om salg
og distribution af deres PCB-håndteringsudstyr til elektronikindustrien i Norden og Baltikum.
Aftalen dækker følgende produktionslinier:
• GENIUS- og SMART-håndteringsmoduler til printkort
• Loddelinie-udstyr
FlexLink er førende på globalt plan inden for levering af smart factory-automatisering til en række fremstillingsindustrier såsom elektronik-, bil-, føde- og drikkevareindustrien samt personlig
pleje og sundhed.
‘Partnerskabet med EP-TeQ er strategisk vigtigt for FlexLink. EP-TeQ har et fremragende ry på
markedet og et godt fodaftryk. Med deres lange erfaring med løsninger til elektronikindustrien er
vi sikre på, at vi nu endnu bedre er i stand til at tjene og servicere vores kunder’, siger Mattias
Byström, CEO FlexLink AB.
FlexLink tilbyder et komplet sortiment af PCB-håndtering til elektronikindustrien, herunder håndtering af tomme printkort, loddelinie-håndtering samt linier til komponent- og slutmontage. Løsningerne til håndtering af tomme kort omfatter modulære standalone-enheder, som er uafhængige af andre moduler i systemet. Hver enhed har en indbygget controller, som gør den i
stand til at fungere uafhængig. Enheden kan kobles til andre i systemet ved hjælp af up- og
downline SMEMA-kommunikation og til et overvågnings- eller routing-system på et højere niveau
ved hjælp af en host controller.
Takket være det modulopbyggede design er det nemt at udvide eller ændre FlexLinkinstallationer, hvis produktionsbehovet ændrer sig, og således holde investeringsomkostningerne
nede. Ligeledes har FlexLink-løsningerne en høj genanvendelses-grad, et minimum af vedligeholdelse og et lavt strømforbrug.
EP-TeQ A/S • Niels Bohrs Vej 32 • Stilling • DK-8660 Skanderborg • VAT no. DK27721214
T.: +45 8748 0608 • F.: +45 8748 0806 • e-mail: sales@ep-teq.com • web: http://www.ep-teq.com
EP-TeQ Oy • Finland - EP-TeQ OÜ • Estonia - EP-TeQ Bvba • Belgium

Page 1 of 2

‘Vi er meget glade for at være blevet valgt som én af kun 2 europæiske salgspartnere for
FlexLink. FlexLinks håndterings-løsninger for såvel PCBA’er som lodderamme-transport er lig
med høj kvalitet og pålidelighed og er allerede i brug hos mange kunder verden over’, siger Lars
Kongsted-Jensen, direktør for EP-TeQ. ’De er et perfekt match til automatisk loading/unloading
til vore test- og inspektionssystemer i off-line celler. Ligeledes er deres håndtering til lodderamme/pallette ideel til vores selektiv loddemaskiner og THT-AOI inspektionsløsninger.’
Mere om FlexLink
Flexlink blev grundlagt i 1980 og har mere end 35 års erfaring med fabriks-automatisering. De
har mere end 8000 anlæg på verdensplan, hvoraf mange hos førende brands inden for FMCG-,
sundheds-, bil- og elektronikindustrien. Kunderne serviceres via FlexLinks egne afdelinger i 30
lande og via et globalt netværk af Strategiske Partnere. Partner-netværket har været et strategisk vigtigt element i FlexLinks forretningsmodel siden starten i 1980, og FlexLink har således
været med til at forbedre effektiviteten i fabrikker i mere end 60 lande verden over.
Om EP-TeQ
EP-TeQ har en unik kombination af know-how, værktøj og maskiner til alle elektronik-processer
– Design, Produktion og Kvalitetssikring, hvilket sætter os i stand til at hjælpe dig gennem din
investeringsproces: Før – ved at arbejde sammen med dig om kravspecifikation og konfiguration.
Under – ved at hjælpe dig med at udvælge de nødvendige maskiner/værktøj og uddannelse.
Efter – ved at give dig service og support, så der sikres optimal kvalitet og pålidelighed i produktionen.
For yderligere information, venligst kontakt Arne Fast Hansen på +45 20983734. Se også
www.ep-teq.com under FlexLink.
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