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Under våren deltar Orbit One i flera mäs-
sor i Sverige och även i Finland. I april tar 
vi steget över till andra sidan Östersjön 
och besöker våra finska vänner på Evertiq 
Expo i Helsingfors. Jag hoppas vi kan träf-
fas då så vi kan berätta mer om vår syn på 
modern och effektiv kontraktstillverkning. 
För kontraktstillverkning handlar om 
mycket mer än att bara tillverka produk-
ter. Det handlar om att skapa långsiktiga 
relationer, att kunna växa tillsammans och 
att ständigt förbättra våra gemensamma 

processer. Det här är ett synsätt som 
skapar både kostnadseffektivitet och hög 
kvalitet genom hela produktlivscykeln. Det 
är också ett av skälen till att flera av våra 
uppdragsgivare har varit kund hos Orbit 
One under många år och glädjande nog 
fortsätter att vara det. 
En viktig del i att hålla denna kvalitetsnivå 
är test- och testutveckling som vi skriver 
om i detta nummer av Inside. Test är 
en integrerad del av vår design- och 
tillverkningsprocess och vi erbjuder en rad 

olika tjänster för att säkerställa kvaliteten. 
Även i vår investeringsstrategi har test 
och kvalitet högsta prioritet. Därför 
investerar vi kontinuerligt i både kunskap 
och i teknisk utrustning som garanterar 
kvaliteten på era produkter. 

Your product is our mission

Mats Johansson
CEO Orbit One

Netcontrol har sedan flera år till-
baka ett väl inarbetat samarbete 
med Orbit One. Netcontrol pro-
ducerar lösningar för automati-
sering av elektriska nätverk och 
har en bred portfölj av produkter 
och tjänster för eldistribution, 
fjärrvärme, elkraftbolag och 
elintensiv industri.

– Vårt uppdrag för Netcon-
trol innebär hantering av hela 
leveranskedjan, från inköp av 
komponenter, utveckling av 
effektiva produktionsprocesser, 
test och montering av kretskort 
till PCBA och fullständig system-
uppbyggnad. Vi levererar färdiga 
produkter till både Netcontrol 
och direkt ut till deras slutanvän-
dare. Orbit One hanterar även 

Netcontrols eftermarknadstjän-
ster som till exempel produktser-
vice, reparationer, uppdateringar 
och teknisk dokumentation, 
berättar Orbit Ones Account 

Manager Mikael Karlsson.

– Genom att använda Orbit 
One i hela leveranskedjan kan vi 
fokusera på vår kärnverksamhet. 

Vi har ett brett sortiment med 
produkter som ständigt utveck-
las och som ställer mycket höga 
krav på tillverkaren. Under våra 
sju års samarbete har Orbit One 
visat flexibilitet och förmåga 
att kunna lösa alla typer av 
utmaningar. Det är till exempel 
fantastiskt hur snabbt de kan 
öka sin produktionskapacitet 
och tillgodose de olika behov 
som uppstår. Tillsammans har 
vi framgångsrikt lyckats leverera 
flera viktiga internationella pro-
jekt. Kvalitet är det allra viktigaste 
för oss och Orbit One har visat 
att de alltid levererar det, säger 
Netcontrols Director Operations 
Hannu Hirvinen.

Inbjudan 
Möt Orbit One på  
vårens mässor!
På vårens mässor berättar 
vi mer om hur ditt företag 
kan vinna lönsamhet och 
marknadsandelar genom 
effektiv kontraktstillverkning. 
Välkomna!

Boka ett möte  
redan idag!
Kontakta Director Sales &  
Marketing Mats Eriksson, så 
bokar vi en tid som passar. 
Telefon 070-674 47 77 eller via 
mail: mats.eriksson@orbitone.se

Evertiq Expo  
i Helsingfors  
den 19 april
Välkommen till Evertiq Expo 
Helsinki på Hilton Helsinki 
Kalastajatorppa. På programmet 
står bland annat utställningar, 
seminarier, mingel och mycket 
mer.
Var: Hilton Helsinki Kalastaja-
torppa    
När: torsdag den 19 april
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: http://evertiq.com/
tec/hel2018_visit#Registration 

SEE - Scandinavian  
Electronics Event  
i Kista den 24-26 april
Få nya insikter om framtidens 
elektronik och smarta produk-
tionslösningar på SEE. Årets 
teman är fordonsindustri, inno-
vation och MedTech. Dessutom 
över 40 programpunkter att välja 
mellan!
Var: Kistamässan i Kista. 
Orbit One finns i monter 
C07:39
När:  24-26 april
Öppettider:   
tisdag 09.00-17.00 
onsdag 09.00-17.00
torsdag 09.00-16.00 
Anmälan:  https://invitepeo-
ple.com/events/10749 

TEC - The Evertiq  
Conference i Linköping  
den 29 maj
Linköpingsregionen är en av 
de mest attraktiva i Sverige 
för leverantörer av elektronik-
produktion, komponenter, 
mönsterkort och övrig utrust-
ning. TEC bjuder på seminarier, 
paneldebatt och lunchbuffé. 
Gratis anmälan. 
Var: Saab Arena  
När: tisdag den 29 maj
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: http://evertiq.se/
tec/lin2018_visit#Anmälan 

Kvalitet viktigast för Netcontrol

Att växa tillsammans med kunden

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.
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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 
eftermarknadstjänster. Företaget är inter-
nationellt verksamt med fyra tillverknings-
enheter i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 670 
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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www.orbitone.se

Orbit One fortsätter att investera 
i kvalitetshöjande utrustning och 
som en del i kvalitetsstrategin 
byts utrustningen kontinuer-
ligt ut till nyare och effektivare 
maskiner med högsta kapacitet 
och noggrannhet. Senaste 
investeringar är två stycken nya 
Koh Young SPI till enheterna i 
Ronneby och Polen. De nya SPI-
enheterna mäter i full 3D med 
mycket hög produktivitet och 
högsta noggrannhet.

Orbit One har även investerat i 
tre nya AOI, varav två installeras 
i Polen och en i Ronneby. Även 
dessa är av märket Koh Young 
och mäter i 3D. 

– Det här är känsliga proces-
ser och våra kontroller är därför 
mycket noggranna.  Med hjälp 
av denna utrustning, tillsammans 
med våra egna testsystem, kan 
vi säkerställa kvaliteten på krets-
korten genom hela produkt-
serien, säger Teknikchef Per-Ola 
Johansson. 

Orbit One erbjuder en rad 
kvalificerade och kostnadsef-
fektiva tjänster inom test och 
har ett eget team för test- och 
testutveckling. Här erbjuds allt 
från fristående off-line testsystem 
till databasanslutna PC-styrda 
system baserade på till exempel 
National Instruments TestStand. 
Tillsammans med teknikavdel-
ningen arbetar teamet även 
med DFT för nya produkter och 
redesign av befintliga produkter. 
Testerna och utrustningar tas 
fram in house, det vill säga nära 
produktionen och våra tekniker 
vet vad som krävs av en utrust-
ning som kommer att användas 
kontinuerligt i en produktions-
miljö.
– Vi vill gärna vara med tidigt 
i konstruktionsfasen för att 
redan där kunna säkerställa 
testbarheten. Genom val av rätt 

komponenter och rätt layout 
underlättas testarbetet och på så 
vis kan vi säkra en högre kvalitet 
och säkerhet på våra kunders 
produkter, berättar Test Manager 
Magnus Håkansson. 
 
Orbit One har även utvecklat 
det egna testsystemet OTS, 
Orbit One Test System, som 
hanterar alla typer av testkoder 
som till exempel C #, Java och 
Phyton. OTS är baserat på 
National Instruments LabVIEW 
och TestStand och systemet 
kan integrera kundens egna 
testkoder med nya testrutiner 
speciellt utvecklade för projektet. 
OTS-systemet är också utformat 
för att kopplas till Orbit Ones 
MES-system, OneTracker. Tester 
och utrustning dokumenteras 
med scheman och beskrivningar. 
En viktigt bit av dokumentationen 

är valideringen där Orbit One 
möter upp kundens testkrav med 
en valideringsrapport där punkt 
för punkt beskriver testlösningen 
för kundens specifika krav. Med 
det så säkrar vi att kunden får 
exakt vad de förväntar sig.
– Test ska alltid vara en in-
tegrerad del av design- och 
tillverkningsprocessen eftersom 
det säkerställer den utgående 
kvaliteten. På Orbit One kan 
vi spåra brister, förbättra 
produkten och hjälpa till att 
skapa en produkt som håller 
för marknadens krav, avslutar 
Magnus Håkansson.  
 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta Test Manager  
Magnus Håkansson på tel: 
0457-742 57 eller via mail: 
magnus.hakansson@orbitone.se

Nya SPI  
och AOI till  
Orbit One

Bättre produkter  
med rätt test

http://www.orbitone.se

