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Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Nasz duch powinien zaznaczać 
się na całej drodze prowadzącej 
do naszych klientów.  
W momencie, gdy odkupiliśmy od spółki 
Flextronics zakład w Ronneby, wiedzieliśmy, 
że stajemy w obliczu największych wyzwań, 
jakie kiedykolwiek stanęły przed naszą firmą. 
Nastąpiła bowiem fuzja dwóch dużych firm, 
oznaczająca po części zespolenie zarówno 
pod względem czysto technicznym i fizycznym, 
lecz chyba przede wszystkim w aspekcie 
kulturowym. My w firmie Orbit One wiedzieliśmy 
mianowicie, że efektywna produkcja usługowa 
oznacza dużo więcej niż tylko technologię i 
maszyny. Tu chodzi w równym stopniu o kompe-
tencje, zaangażowanie, jak i o zainteresowanie 
pracowników, którzy współpracują ze sobą 

na gruncie silnego ducha przedsiębiorczości. 
Pracowaliśmy nad tym usilnie, między innymi 
poprzez organizację szkoleń wewnętrznych. 
Obecnie dostrzegamy już pozytywne wyniki tych 
działań w postaci interesującej dynamiki, w 
ramach której wykorzystane zostały i zespolone 
ze sobą najlepsze cechy obu tych kultur. Jakkol-
wiek utworzyliśmy nowe atuty, jednakże mamy 
zamiar dochować wierności kulturze, która nam 
jak to tej pory zawsze zapewniała pomyślność. 
Mamy zamiar, jak zawsze, kontynuować naszą 
pracę w oparciu o płaską, bliską potrzebom 
klienta organizację, w której stosuje się szeroko 
pojęte delegowanie odpowiedzialności i która w 
obrębie całej firmy stwarza prawdziwie rodzinny 
klimat. To jest duch, który jest dostrzegalny i 
który zaznacza się na całej drodze prowadzącej 
do naszych klientów. Czy Państwo chcą również 

poznać nasz sposób pracy? Wystarczy tylko 
skontaktować się z nami i umówić wizytę. 
A może zechcą odwiedzić nas Państwo na 
jednych z wiosennych targów elektroniki, 
odbywających się w maju? Najbliższą taką 
imprezą jest konferencja TEC w Linköping oraz 
targi ElektronikExpo w Västerås. 
Mam nadzieję spotkać się tam wówczas z 
Państwem! 
 
Your product is our mission! - Państwa produkt 
jest naszą misją!

Mats Johansson
Dyrektor Generalny Orbit One

Firma Charge Amps wybiera Orbit One

TEC – Konferencja Evertiq w Linköping  
– w dniu 3 maja.
Zapraszamy do spotkania się z przedstawicielami firmy Orbit One 
na Konferencji TEC w Linköping. Tam będziemy w stanie objaśnić 
Państwu więcej, jak dzięki skorzystaniu z produkcji usługowej, 
Państwa firma może zyskać na rentowności oraz zdobyć dalsze 
udziały w rynku. TEC zaprasza oprócz tego na m.in. seminaria, 
dyskusje panelowe oraz oczywiście na lunch. Zgłoszenie jest 
bezpłatne. Zapraszamy! 
Gdzie: Hala „Konsert & Kongress“  
Kiedy:  środa, 3 maja.
Godziny otwarcia:  09:00-16:00
Zgłoszenia:  http://evertiq.se/tec/lin2017_visit#Anmälan

Targi ElektronikExpo w Västerås w dniu 18 maja
W dniu 18 maja firma Orbit One będzie obecna na swoim stoisku 
na Targach ElektronikExpo w Västerås. Zapraszamy do odwiedze-
nia naszego stoiska. Tam będziemy mieli okazję opowiedzieć 
Państwu więcej na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc 
Państwu zmaksymalizować cykl życiowy Państwa produktów! 
Targi ElektronikExpo zapraszają także na wiele pasjonujących 
odczytów. Dla wszystkich uczestników wstęp wolny i bezpłatny 
lunch. Zapraszamy!
Miejsce: Aros Congress Center 
Data:  czwartek, 18 maja.
Godziny otwarcia:  09:00 – 16:00
Firma Orbit One będzie obecna na stoisku nr 28
Tu mogą Państwo zarejestrować swój udział: http://www.
elektronikexpo.se/event/?PURL=anmalan&Deltag=Ja&Ev
=E20161118153803 

Prosimy już teraz 
umówić się na 
spotkanie! 
W tym celu prosimy 
kontaktować się z Dyrektorem 
Marketingu i Sprzedaży, 
Micaelem Ny, a zarezerwujemy 
dogodny dla Państwa termin. 
Umówić się też można telefon-
icznie pod nr +46(0)709-65 
19 65 lub drogą mailową:  
micael.ny@orbitone.se

Spotkajmy się na majowych targach elektroniki!

Tą drogą składamy serdeczne 
gratulacje na ręce naszego klienta, 
firmy Axema, która obecnie została 

uznana za Dostawcę Roku przez 
firmę Copiax, największego w 
Szwecji dostawcy hurtowego 

produktów z dziedziny ochrony 
mienia i zabezpieczeń. W roku 2014, 

firma Axema wybrała Orbit One 
jako swojego partnera w produk-

cji systemów kontroli dostępu. 
Decyzja jury była m. in. podyk-

towana szybką realizacją dostaw, 
połączoną z wysoką niezawodnością, 
znakomitą jakością oraz doskonałą 

komunikacją. 
Gratulujemy i dziękujemy  

za zaufanie!

Gratulacje  
dla firmy  

Axema!
– Dostawcy 
Roku 2016 

Szwedzka spółka, działająca w branży 
zielonej technologii, Charge Amps rozwija 
inteligentne i bezpieczne rozwiązania w 
zakresie ładowania akumulatorów sa-
mochodów elektrycznych oraz hybry-
dowych. Zarówno produkcja, jak i 
prace rozwojowe, odbywają się 
na terenie Szwecji, a produkty 
firmy Charge Amps są 
wykorzystywane do ładowania 
akumulatorów samochodów 
elektrycznych w 30 krajach 
na 4 kontynentach. Obecnie 
firma Charge Amps wybrała 
Orbit One jako partnera przy 
produkcji przenośnych kabli 
typu RAY do ładowania akumu-
latorów. 
– Duże zapotrzebowanie oraz 
silna międzynarodowa ekspansja 
powodują, że my w firmie Charge 
Amps obecnie zwiększamy produkcję 
i podpisaliśmy z firmą Orbit One umowę 
na wytwarzanie naszych wyrobów. Bliskość 
produkcji jest jednym z atutów, a nieodległe 

położenie geograficzne zakładów produk-
cyjnych stanowi nieocenioną zaletę, 
ponieważ pozwala to na utworzenie 
krótkich i sprawnych przepływów logisty-

cznych. Oznacza to między innymi, że 
nasz transport generuje mniejsze 

ilości CO2, tak to ocenia Jonas 
Åkesson, Dyrektor ds. Opera-
cyjnych w firmie Charge Amps.
– Produkty firmy Charge 
Amps są skomplikowane 
i odznaczają się wysoką 
funkcjonalnością, zamkniętą 
w niewielkich kształtach, a 
spółka stawia przed procesem 
produkcyjnym bardzo wysokie 

wymagania jakościowe, zarów-
no pod względem zdolności 

wytwórczych, jak i wykonawstwa, 
doboru materiałowego oraz 

pewności dostaw. Jednakże nasza 
firma zawsze zapewnia wymaganą 

wysoką jakość oraz elastyczność, 
stwierdza Micael Ny, Dyrektor ds. Sprzedaży i 

Marketingu w firmie Orbit One. 
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Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przysto-
sowuje skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów 
w obrębie całego łańcucha wartości. Nasza oferta 
rozpoczyna się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje 
opracowanie prototypu, zaopatrzenie materiałowe, 
produkcję oraz testy i rozciąga się aż po logistykę 
oraz usługi związane z obsługą posprzedażną. Fir-

ma prowadzi działalność w skali międzynarodowej 
i dysponuje czterema zakładami produkcyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie Szwecji, Federacji 
Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit 
One zatrudnia obecnie ok. 625 pracowników, a 
jej roczne obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma 
Orbit One jest własnością członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej, co sprawia, że procesy decyzyjne, z 
korzyścią dla klientów, są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Wzrost kosztów w Azji spowodował, że 
produkcja w Polsce staje się coraz atrak-
cyjniejsza. Zalety takiego stanu rzeczy 
zaczynają obecnie odkrywać zwłaszcza te 
firmy, które produkują na rynki europejskie. 
Firma Orbit One jest tu obecna od roku 
2010, a jednym z jej motorów rozwoju 
jest nowoczesna fabryka, dysponująca 
certyfikatem ISO. Firma Orbit One w Polsce 
dysponuje obecnie kompletną organizacją, 
odpowiadającą za wszystko: od zaopatrze-
nia, poprzez produkcję, aż po rozwiązania 
logistyczne. Obecnie firma Orbit One kieruje 
dalsze nakłady na rozwój polskiego zakładu, 
dokonując nowych inwestycji w maszyny 
oraz planowany rozwój powierzchni fabryc-
znych.
   – W naszym zakładzie w Prabutach, 
miejscowości leżącej na południe od 
Gdańska, pracuje ok.170 osób. To jest 
bardzo efektywna organizacja, dysponująca 
wysoko wykształconym personelem, który 

pracuje niezwykle wydajnie, nowocześnie i 
jest przygotowany do działania w oparciu o 
„odchudzony” system zarządzania – LEAN 
Management. Wierzymy w dalszy intensy-
wny rozwój i planujemy zatrudnianie nowych 
pracowników. Dochodzimy w końcu do 
wniosku, że musimy zwiększyć powierzchnię 
fabryki, oświadcza Prezes Zarządu, Mats 
Johansson.
   – Polska to bardzo atrakcyjny kraj ze 
względu na możliwości produkcyjne i 
uważam, że wiele szwedzkich firm nadal nie 
dostrzega nadzwyczajnego rozwoju, jaki się 
tu dokonał w ostatnich dziesięcioleciach. Tu 
jest do dyspozycji znakomita infrastruktura, 
dobrze wykwalifikowany personel, a wszyst-
ko to jest położone w pobliżu europejskich 
rynków. Dzięki naszej długoletniej obecności 
w tym miejscu możemy oprócz tego pomóc 
firmom zarówno w dziedzinie produkcji, jak i 
w zdobyciu sieci kontaktów. 

Po 10 pomyślnych latach obecności na 
terenie Federacji Rosyjskiej, firma Orbit 
One kontynuuje swoje nakłady inwesty-
cyjne w zakładzie w Kaliningradzie. Między 
innymi zamierzamy zainstalować nową 
linię technologiczną do montażu powier-
zchniowego, zakupioną w firmie Fuji NXT. 
Jednocześnie nie zapominamy o dalszym 
odnawianiu pozostałego parku maszynowe-
go.
   – Nasza firma stale unowocześnia i rozwi-
ja nasz zakład w Kaliningradzie, który obec-
nie oferuje bardzo konkurencyjną produkcję 
o najwyższej jakości i efektywności. Poza 
tym, aby sprostać zapotrzebowaniu, obecnie 
planujemy dalej rozszerzać powierzchnię 
produkcyjną. Nasze doświadczenia 
związane z produkcją na terenie Federacji 
Rosyjskiej przedstawiają się bardzo dobrze. 
Dobra współpraca z władzami, dostępność 
dobrze wykształconego personelu oraz stra-
tegiczne położenie nad Bałtykiem uczyniły 
nasze wysiłki bardzo owocnymi, dodaje 
Prezes zarządu, Mats Johansson.
   – Firma nasza jest nadal niemal unika-
tem w naszej branży, ponieważ jest tam 
niezwykle mało innych międzynarodowych 

firm, specjalizujących się w dziedzinie EMS. 
My tu, na tym dysponującym nadzwyc-
zajnymi możliwościami rynku rosyjskim, 
otworzyliśmy wiele drzwi i stworzyliśmy 
sieć dobrych kontaktów. W ogóle nie 
podzielamy często spotykanej negatywnej 
i jednokierunkowej retoryki, która jest 
rozpowszechniana na temat Federacji 
Rosyjskiej. Jednakże mamy nadzieję, że 
jesteśmy na dobrej drodze, aby odwrócić te 
opinie i otworzyć oczy coraz większej liczby 
firm szwedzkich na nowe możliwości. Na 
przykład szwedzka organizacja promocji 
handlu i inwestycji – Business Sweden – w 
ostatnim czasie dostrzegła zwiększone zain-
teresowanie wśród szwedzkich firm, które 
chcą prowadzić interesy na rynku rosyjskim. 
Mamy nadzieję, że coraz większa liczba 
firm również spostrzeże te możliwości. My w 
firmie Orbit One dysponujemy cenną zaletą 
– a mianowicie naszym doświadczeniem 
– co umożliwia nam zarówno działanie 
partnerskie w dziedzinie produkcji oraz 
funkcjonowanie jako punkt kontaktowy, 
otwierający wiele drzwi, tak kończy swoją 
wypowiedź Mats Johansson.

Polska staje się coraz bardziej 
ekscytującym miejscem do produkcji

Zakład Orbit One w Federacji Rosyjskiej  
wrzuca wyższy bieg


