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Med fokus på fram-
tiden!   
Nu är den äntligen här! Sommaren kom 
snabbt och det är mycket vi ska hinna med 
innan vi tar semester. Men så är det när 
man har kul, då går tiden fort. Det har varit 
ett händelserikt halvår för Orbit One. Vi har 
välkomnat flera nya kunder och många av 
våra befintliga kunder fortsätter att växa. Det 
känns även som att det är bra fart i ekonomin 
trots flera frågetecken på den internationella 
politiska arenan. Men vi väljer att fokusera 

på framtiden och därför planerar vi nu för 
expansion i både Ryssland och Polen. I Polen 
bygger vi ut med nytt logistikcenter och större 
produktionsyta, något som du kan läsa om i 
artikeln här bredvid. 
I det här numret presenterar vi även två spän-
nande digitala produkter som förenklar både 
vår vardag och utbildningen inom avancerad 
kirurgi. Dinbox gör ditt boende smartare och 
Surgical Science tar träning inom kirurgi till en 
helt ny nivå med hjälp av VR-teknik. Det är två 
produkter som visar möjligheterna inom den 
digitala utvecklingen som Orbit One är en del 

av. Sist men inte minst vill jag passa på att 
önska alla kunder, leverantörer, medarbetare 
och alla våra vänner en riktigt skön sommar. 
Vi möts snart igen, uppvilade, solbrända och 
med nya spännande mål i sikte!

Your product is our mission!

Mats Johansson
CEO Orbit One

Orbit One expanderar i Polen Vi ses i höst!

Vi på Orbit One önskar alla våra 
kunder, samarbetspartners och 
vänner en riktigt trevlig, lång och 
skön sommar. Har ni frågor kring 
våra öppettider i sommar? Kontak-
ta oss i god tid så planerar vi in er 
produktion. Våra enheter i Sverige 
har semesterstängt veckorna 28, 
29 och 30 men våra övriga enheter 
är öppna hela sommaren.

TEC - The Evertiq Conference 
28 september i Lund.
I september ses vi på TEC i Lund. 
Där berättar vi mer om hur vi 
kan hjälpa dig att maximera dina 
produkters livscykel. TEC bjuder 
dessutom på bland annat frukost, 
seminarier, paneldebatt och lunch-
buffé. Anmälan är gratis och vi 
finns vid bord nr 90. 
Välkomna!

Var: Ideon Medicon Village i Lund
Bord: 90
När: 28 september
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: http://evertiq.se/tec/
lun2017_visit#Anmälan

Höjdpunkter
•Runt 100 utställare 
•Förstklassiga seminarier
•Mingel, lunch och fika

Boka ett möte redan nu! 
Sommaren går fort, så boka ett 
möte redan idag! Kontakta Director 
Sales & Marketing, Micael Ny. 
Telefon 0709-65 19 65 eller via 
mail: micael.ny@orbitone.se

Orbit One önskar er en 
riktigt skön sommar!

Efter flera framgångsrika år med en stark tillväxt i 
Polen är det dags för nästa steg. Orbit One utökar 
nu produktionsytan i Polen genom en utbyggnad 
och förvärv av nya byggnader i anslutning till den 
befintliga fabriken söder om Gdansk. 
– Vi har sedan starten vuxit kontinuerligt och 

investerat i både infrastruktur, kompetens och 
teknik. För att svara på den allt större efterfrågan av 
våra tjänster utökar vi nu vår fabriksyta genom köp 
av en angränsande byggnad som ska bli vårt nya 
logistikcenter. Byggnaden har en yta av 2400 m2 
och ombyggnaden beräknas vara klar under 2018. 
I och med detta frigör vi dessutom lagerytor till 
förmån för vår produktion. I planerna ingår även 

att framöver ytterligare komplettera och utöka våra 
produktions- och kontorsytor, berättar Orbit Ones 
VD i Polen Grzegorz Kohls.
– Även på teknik- och kompetenssidan genom-

för vi investeringar.  Vi installerade nyligen ännu 
en FUJI SMD-lina och även en ny automatiserad 
coating-line är på gång. Syftet är att alla resurserna 
inom Orbit Ones olika enheter ska komplettera 
och fungera tillsammans med varandra. Samma 
sak gäller våra kvalitetssystem där till exempel 
kvalitetskontroll och spårbarhet är avgörande för 
högsta kvalitet, effektivitet och leveransprecision, 
avslutar Grzegorz Kohls.

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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Surgical Science är ett 
svenskt världsledande 
företag inom medicinsk 
simulering med hjälp 
av VR-teknik. Tekniken 

används idag för utbildning 
av kirurger världen över och 
gör det möjligt att på ett 

mycket verklighetstroget 
sätt, träna och simulera 
kirurgiska ingrepp. Surgi-
cal Science har nu valt 
Orbit One som partner 
för tillverkningen av delar 
av hårdvaran till produkten 
LapSim Haptic System, 
ett system för utbildning i 
laparoskopi, så kallad  
titthålskirurgi.

– Det här är en fantastiskt spän-
nande produkt och vi är mycket 
glada över att Surgical Science 
valde oss som leverantör. Det 
är ett stort förtroende och ett 
erkännande för vår kompetens 
inom medicinteknik. Vi träffades 
på Elmia i november och kände 
genast att vi matchade varandra 
bra. Nu, endast 5 månader senare, 
är vi startklara och kan påbörja 
tillverkningen av dessa komplexa 
produkter i Ronneby, säger Direc-
tor Sales & Marketing Micael Ny 
på Orbit One. 
– Vi valde Orbit One och kon-

traktstillverkning för att kunna 
fokusera på vår egen kärnkom-

petens och lägga tillverkningen 
hos de som är bäst på det. Orbit 
One matchar våra behov perfekt 
och vår plan är att utvecklas 
vidare och förhoppningsvis kunna 
växa tillsammans med dessa pro-
jekt. Orbit One har dessutom en 
etablerad tillverkningsprocess som 
både liknar och passar vår egen. Vi 
upplever även att de verkligen är 
genuint intresserade och engager-
ade vilket vi värdesätter mycket 
högt, säger Christer Johansson 
Hardware Manager på Surgical 
Science.

Dinbox är Sveriges största 
leverantör av fastighetsboxar och 
produkter som digitala porttele-
foner, elektroniska lås och tvätt-
stugebokning via pekskärm. Bland 
kunderna finns många av Sveriges 
största bygg- och fastighetsbolag 
som köper in kompletta helhets-
lösningar för ett smartare boende. 
Dinbox har nu valt Orbit One 
som partner för tillverkning av de-
ras senaste porttelefon som nu lan-
seras på den svenska marknaden.
– Orbit One kommer att tillverka 

och slutmontera vår nya, modulära 
porttelefon TP510-R10S10. Det 
är en robust porttelefon för ökad 
trygghet, passerkontroll och smi-

dig kommunikation. Porttelefonen 
har touchskärm och ett tåligt skal 
i CNC-fräst aluminium, berättar 
Anders Årman, utvecklingschef på 
Dinbox.
– Eftersom vårt största fokus är 

produktutveckling och försäljning 
har vi medvetet valt bort egen 
tillverkning. Andra aktörer kan 
optimera detta mer än vad vi kan 
och valet föll på Orbit One som 
uppfyllde våra krav och gav oss en 
känsla av att vara serviceinriktade 
och att ta hand om sina kunder. 
Vi uppskattar även närheten med 
all verksamhet här i Europa, säger 
Richard Chahine, inköpschef på 
Dinbox.

Virtual Reality tränar  
morgondagens kirurger

Tryggt och smart boende med Dinbox 


