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Vår anda ska märkas 
hela vägen ut till våra 
kunder.   
När vi köpte Flex i Ronneby visste vi att vi stod 
inför en av företagets största utmaningar 
någonsin. Två stora företag skulle slås ihop, 
dels rent tekniskt och fysiskt men kanske 
främst kulturellt. Inom Orbit One vet vi nämli-
gen att effektiv kontraktstillverkning är långt 
mer än bara teknik och maskiner. Det handlar 
till lika stor del om kompetens, engagemang 
och intresserade medarbetare som arbetar 

tillsammans i en stark företagsanda. Vi har 
arbetat hårt med detta, bland annat genom 
våra interna utbildningar. Nu ser vi redan 
resultatet i en intressant dynamik där det 
bästa av två kulturer tagits till vara och fogats 
samman. Samtidigt som vi har skapat nya 
styrkor kommer vi alltid att behålla den kultur 
som gjort oss framgångsrika. Vi kommer alltid 
fortsätta att arbeta med en platt, kundnära 
organisation med delegerat ansvar och en 
familjär stämning genom hela företaget. Det 
är en anda som ska synas och märkas hela 
vägen ut till våra kunder. Vill du också lära 
känna vårt sätt att arbeta? Kontakta oss så 

bokar vi ett besök. Eller varför inte besöka 
oss på någon av vårens mässor under maj 
månad. Närmast väntar TEC i Linköping och 
ElektronikExpo i Västerås. 
Hoppas vi ses då! 
 
Your product is our mission!

Mats Johansson
CEO Orbit One

Charge Amps väljer Orbit One

TEC - The Evertiq Conference  
i Linköping den 3 maj.
Träffa Orbit One på TEC i Linköping så berättar vi mer om 
hur ditt företag kan vinna lönsamhet och marknadsan-
delar genom effektiv kontraktstillverkning. TEC bjuder 
dessutom på bland annat seminarier, paneldebatt och 
lunchbuffé. Anmälan är gratis. Välkomna! 
Var:  Konsert & Kongress  
När:  onsdag den 3 maj
Öppettider:   09.00-16.00
Anmälan:  http://evertiq.se/tec/lin2017_visit#Anmälan

ElektronikExpo i Västerås den 18 maj
Den 18 maj är Orbit One på plats på ElektronikExpo i 
Västerås. Välkomna till vår monter så berättar vi mer 
om hur vi kan hjälpa dig att maximera dina produkters 
livscykel! ElektronikExpo bjuder även på flera spän-
nande föredrag, gratis entré och lunch för alla deltagare. 
Välkomna!
Plats:  Aros Congress Center 
Datum:  torsdag den 18 maj
Öppettider:  09.00 – 16.00
Orbit One finns i monter nr. 28
Anmäl dig här: http://www.elektronikexpo.se/event/?PUR
L=anmalan&Deltag=Ja&Ev=E20161118153803

Boka ett möte  
redan nu! 
Kontakta Director Sales  
& Marketing, Micael Ny  
så bokar vi en tid  
som passar dig. 
Telefon 0709-65 19 65  
eller via mail: 
micael.ny@orbitone.se

Träffa oss på mässorna i maj!

Vi skickar ett stort grattis till vår 
kund Axema som nyligen utnämndes 

till Årets Leverantör av Copiax, 
Sveriges största säkerhetsgrossist. 

2014 valde Axema Orbit One som 
partner för sin tillverkning av 

inpasseringssystem. 
Juryns motivering löd bland annat 

att de har snabba leveranser  
med hög tillförlitlighet,  
hög kvalitetsnivå och 

snabb kommunikation. 
Grattis och tack för förtroendet!

Grattis  
Axema!

– Årets 
leverantör 

2016! 

Det svenska greentech-bolaget Charge 
Amps utvecklar smarta och säkra ladd-
lösningar för elbilar och laddhybrider. 
Både utveckling och tillverkning 
sker i Sverige och Charge Amps 
produkter laddar elbilar i 30 
länder, på 4 kontinenter. 
Charge Amps har nu valt 
kontraktstillverkaren 
Orbit One som partner för 
tillverkning av den portabla 
laddkabeln RAY. 
– En stor efterfrågan och 

en stark internationell ex-
pansion gör att vi på Charge 
Amps nu ökar produktionen 
och ett avtal har skrivits med 
Orbit One gällande produk-
tion. Närheten till produktionen 
är en av styrkorna och fördelen 

med att produktionsenheterna ligger 
nära varandra geografisk är att vi får 
korta och effektiva logistikflöden. Det-
ta innebär bland annat att vi släpper 

ut mindre CO2 i våra transporter, 
säger Jonas Åkesson COO på 

Charge Amps.
– Charge Amps produk-
ter är komplexa med hög 
funktionalitet i ett litet 
format och bolaget har 
mycket högt ställda krav 
på kvalitet i produktions-
processen, avseende såväl 
kapacitet, som utförande, 

materialval och leveranssäker-
het. Vi levererar den kvalitet 

och flexibilitet som krävs säger 
Micael Ny, Director Sales & 

Marketing på Orbit One.

Nyhe te r  f r ån  en  a v  S kand i na v i ens  s tö rs ta  kon t ra k t s t i l l v e r ka re  a v  e l e k t r on i k  och  e l e k t r omekan i k .
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Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. Orbit One 
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela 
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, 
inköp, tillverkning och test till logistik och ef-
termarknadstjänster. Företaget är internatio-
nellt verksamt med fyra tillverkningsenheter 
i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 625 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden. Orbit One AB

Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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Kostnadsutvecklingen i Asien 
har gjort Polen allt mer attrak-
tivt för tillverkning. Speciellt de 
företag som producerar för den 
europeiska marknaden börjar nu 
upptäcka fördelarna. Orbit One 
har varit på plats sedan 2010 och 
har med sin moderna och ISO-
certifierade fabrik varit en del av 
utvecklingen. Orbit One i Polen 
har idag en komplett organisation 
för allt från inköp till tillverkning 
och logistiklösningar. Nu fortsätter 
Orbit One dessutom satsningarna 
vid den polska enheten med nya 
investeringar i maskiner och en 
planerad utökning av fabriksytan.
– Vi har cirka 170 anställda vid 

vår fabrik i Prabuty, söder om 
Gdansk. Det är en mycket effektiv 
organisation med högutbildad 

personal som arbetar effektivt, 
modernt och LEAN-anpassat. Vi 
tror på en fortsatt stark utveckling 
här och planerar nu för ytterlig-
are nyanställningar. Vi kommer 
även på sikt att utöka fabriken 
storleksmässigt, säger CEO Mats 
Johansson.
– Polen är ett mycket attraktivt 

land för tillverkning och jag tror 
många svenska företag fortfarande 
har missat den enorma utveckling 
som skett här de senaste decen-
nierna. Här finns en god infra-
struktur, välutbildad personal och 
närhet till de europeiska marknad-
erna. Genom vår långa närvaro 
här kan vi dessutom hjälpa företag 
med både tillverkning och kontak-
ter, avslutar Mats Johansson.

Efter 10 framgångsrika år i Rys-
sland fortsätter Orbit One att 
investera i sin produktionsenhet i 
Kaliningrad. Bland annat kommer 
en ny Fuji NXT ytmonteringslinje 
att installeras samtidigt som den 
övriga maskinparken förnyas.
– Vi har kontinuerligt uppdaterat 

och utvecklat vår enhet i Kalinin-
grad som idag erbjuder en mycket 
konkurrenskraftig produktion med 
högsta kvalitet och effektivitet. 
Nu planerar vi dessutom att utöka 
produktionsytan ytterligare för att 
möta efterfrågan. Vår erfarenhet 
av att tillverka i Ryssland är att det 
fungerar mycket bra. Bra samar-
bete med myndigheter, tillgång 
till välutbildad personal och ett 
strategiskt läge vid Östersjön har 
gjort vår etablering framgångsrik, 
säger CEO Mats Johansson.

– Vi är fortfarande näst intill 
unika inom vår bransch då det 
finns väldigt få andra internatio-
nella EMS-bolag här. Det har i 
sin tur öppnat upp många dörrar 
och skapat goda kontakter på 
den enorma ryska marknaden. Vi 
känner inte alls igen oss i den ofta 
negativa och enkelriktade retor-
iken som hörs om Ryssland. Men 
förhoppningsvis är det nu på väg 
att vända så att fler svenska före-
tag får upp ögonen för möjlighet-
erna. Till exempel så har Business 
Sweden på sista tiden sett ett ökat 
intresse bland svenska företag 
som vill etablera sig på den ryska 
marknaden. Vi hoppas fler företag 
ska se dessa möjligheter. Här har 
vi på Orbit One en fördel med 
vår erfarenhet och vi kan på så 
vis fungera både som tillverkning-
spartner och dörröppnare, avslutar 
Mats Johansson.

Polen allt hetare för tillverkning

Orbit One växlar upp i Ryssland


