… det perfekta skalet för värdefull elektronik

19” skåpsystem
w 19” skåpsystem ”TiRAX”
w 19” skåpsystem ”VARIrack”
w 19” skåpsystem ”aprack”

19” elektronikkapslingssystem
w inbyggnadsrack 1-14 U, VME, kompakt PCI
Avancerad TCA
w EMC-kompatibla inbyggnadsrack
w kunddesignade inbyggnadsrack
w kassetter, plug-in moduler, frontpaneler

Små kapslingssystem
w modem-kapslingar
w varmpressade
aluminiumkapslingar
w olika typer
av bänkkonsoler

19” plug-in system
w 19” dator och server
plug-in enheter
w 19” frontpaneler
w 19” universella plug-in enheter
w 19” platta lådor
w 19” display, tangentbord och
fläkt plug-in enheter

19” kapslingssystem
w 19” kapslingssystem för bordsplacering
w 19” kapslingar

Display och kontrollkapslingar
w TFT terminaler
w kapslingar för informationsteknologi
(visande av information
i kollektivtrafik)
w kapslingar för annonsteknologi

Instrumentlådor för
panelmontage
w kapslingar enligt IEC 61554
w formsprutad plast
w formgjuten plast

Plastkapslingar
w specialdesignade plastkapslingar
w fräsning, böjning och gjutning
w folie-teknologi

Oavsett om det rör sig om stål eller
plast, standard eller kundspecifik –
så vill vi gärna stå till tjänst och
tillsammans med Er ta fram det
perfekta skalet för er värdefulla
elektronik. Kontakta oss!

I 40 år har Apra-gruppen erbjudit perfekta kapslingslösningar för
industriella och 19” applikationer. Oavsett om det gäller standard,
anpassad standard eller kundspecifika lösningar – i stål, rostfritt stål,
aluminium eller plast.: Apra-gruppen erbjuder den lämpligaste
avancerade tillverknings-teknologin för respektive kvantitet från
1 st upp till 100 000 st.
En specifik fördel är blandningen av material: extraordinära
kapslingslösningar beroende på de synergi effekter som vi får av
stål och plastproduktionen inom Apra-gruppen. Därför är vi beredda
att möta även de mest utmanande behov.

40 års erfarenhet inom kapslingsteknologin gör oss till en
kvalificerad partner.
Rådgivning, design och förverkligande
w rådgivning och teknisk support – även hos kund
w kundbaserad design
w Stereoskopiska design-förslag

Produktion
w Flexibel och ekonomisk produktion beroende på att vi har en modern maskinpark.
w Alla tillverknings-enheter är certifierade enligt DIN EN 9001:2008 och
DIN EN ISO 14001
w Mångsidiga möjligheter för attraktiv design och idealisk användbarhet:
Pulver-beläggning, vätske-beläggning, screentryck och tampongtryck och folie

System-teknologi och elektrisk installation
w Kompletta lösningar eller förmontage av elektrisk och elektromekaniska
komponenter enligt kundens specifikation; kabeldragning
w Funktionstest: tillsammans med kunden utarbetas en checklista med alla
nödvändiga test-kriterier
w Våra kapslingar är klara för omedelbar användning: utrusta, montera, klart!

Leverans
w Snabba leveranser: standard artiklar blir levererade inom några dagar
w 24 timmars leveransservice av världens största sortiment av panelmonterade
Instrumentlådor

Kvalité är vårt ansvar.
Erfarenhet och flexibilitet är vår styrka!
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