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

W nadchodzących dniach przedstawimy nasz Ra-
port nt. zrównoważonego rozwoju za rok 2018. Jest 
to już drugi raport z kolei, lecz pierwszy, w którym 
uwzględnione będą wszystkie zakłady całego 
koncernu. Raport ten opisuje między innymi w jaki 
sposób w r. 2018 skupiliśmy się na stosowaniu 
środków chemicznych oraz na aktywnym i stałym 
ograniczaniu ich zużycia i wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe, znajdowaniu lepszych zamienników. 
Koncentrujemy się również na redukcji zużycia en-
ergii. Jednym z przykładów jest zakład w Ronneby, 
w którym w dużym stopniu przeszliśmy na bardziej 
przyjazne dla środowiska oświetlenie LED, a także 
zakład w Sztokholmie, w którym przeprowadziliśmy 
całkowity „face lifting”, uzyskując w rezultacie 

bardziej wydajne przepływy i lepsze środowisko 
pracy. Dostosowaliśmy również nasze powierzch-
nie do faktycznie wykonywanej działalności, co 
dzięki obniżeniu kosztów i redukcji zużycia energii 
pozwala zaoszczędzić zarówno środki finansowe 
jak i lepiej chronić środowisko naturalne. Zarówno 
to, jak i wiele dalszych działań jest częścią naszych 
prac na rzecz nieustannego doskonalenia we 
wszystkich dziedzinach.
Ważne jest również wzajemne komunikowanie się 
i omawianie sposobu rozwiązywania problemów 
zrównoważonego rozwoju. Ton dyskusji przeistoczył 
się z abstrakcyjnego politycznie w coraz bardziej 
wyraźny i konkretny. Gdy człowiek nie działa w ten 
sposób, wówczas czuje, że robi błąd. A w przy-

padku, gdy firma nie przejmuje wiodącej roli i nie 
wskazuje drogi ku lepszemu środowisku, uważamy, 
że nie wypełnia w ten sposób swoich obowiązków. 
Naszym celem jest ograniczenie zmian klimatyc-
znych i przyczynienie się do redukcji globalnego 
ocieplenia, a firmy, które nie działają aktywnie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, przegrywają 
swoje jutro. My w Orbit One podjęliśmy już decyzję. 
Wiemy, że możemy wiele zmienić i to zrobimy!

Your product is our mission! - Państwa produkt jest 
naszą misją!

Mattias Lindhe
Dyrektor Generalny Orbit One

Obecnie w zakładzie Orbit One w Sztokholmie 
dużo się dzieje. Zrealizowaliśmy wiele nowych 
inwestycji, a naszym ostatnim nabytkiem 
jest dostarczona „prosto spod igły” linia do 
montażu powierzchniowego, składająca się z 
trzech maszyn marki MY 600, 100 oraz 200. 
Ponadto zakupiliśmy dodatkowe urządzenia 
poprawiające jakość. Jest to aparatura do 
automatycznej inspekcji optycznej 3D Koh 
Young AOI oraz urządzenie SPI, które również 
dokonuje pełnych pomiarów w 3D przy 
zachowaniu bardzo wysokiej produktywności i 
najwyższej precyzji.
— Ponadto, w celu wytworzenia efekty-
wniejszych przepływów produkcyjnych 
przeprowadziliśmy pełen „face lifting” zakładu. 
Dzięki bardzo silnej koncentracji na metodzie 
lean dokonaliśmy tego w rekordowo krótkim 
czasie i już obecnie dostrzegamy pozytywne 

rezultaty nowych przepływów, zarówno w sferze 
efektywności, jak i jakości, podkreśla Dyrektor 
Zakładu w Sztokholmie, Dennis Fredriksson.
— Cieszy nas również zwiększony popyt na 
nasze wysoko kwalifikowane usługi w zakre-
sie kompletnego montażu elektromechan-
icznego modułów. W rezultacie tego trendu 
zatrudniliśmy niedawno dodatkowego handlow-
ca, dysponującego specjalistycznymi kompe-
tencjami w zakresie zakupu podzespołów ele-
ktronicznych i mechanicznych. Aby podwyższyć 
i zagwarantować nie tylko jakość, ale co nie 
mniej ważne identyfikowalność, która jest szc-
zególnie ważna w przypadku zaawansowanego 
kompletnego montażu elektromechanicznego 
modułów, wprowadziliśmy również program 
sterowania procesami OneTracker, podsu-
mowuje swoją wypowiedź Dennis Fredriksson.

Nowe inwestycje w zakładzie 
Orbit One w Sztokholmie

Wprowadzamy duże zmiany!

Zaproszenie!

Do zobaczenia na 
wystawie Evertiq Expo 
w Linköping!
W dniu 8 maja firma Orbit One 
będzie obecna na wystawie Evertiq 
Expo w Linköping. Mamy nadzieję 
spotkać się tam z Państwem i 
opowiedzieć nieco więcej na temat 
nowości w zakresie efektywnej 
produkcji usługowej oraz o tym, jak 
możemy tworzyć wartość dodaną w 
całym łańcuchu wartości. Wystawa 
TEC zaprasza również na seminaria, 
dyskusje panelowe oraz na lunch. 
Zapraszamy!

Gdzie: Saab Arena w Linköping
Kiedy: środa, 8 maja.
Godziny otwarcia: 09:00-16:00
Będziemy obecni przy stoliku nr 44.

Zgłoszenie jest bezpłatne! 
Aby dokonać bezpłatnego 
zgłoszenia, prosimy kliknąć na link 
lub wkleić go do swojej przeglądarki 
internetowej. 
https://evertiq.se/expo/lin2019_
visit_78 

Prosimy jeszcze dziś umówić się na 
spotkanie!
W tym celu prosimy kontaktować 
się z Dyrektorem Marketingu i 
Sprzedaży, p. Matsem Erikssonem, a 
zarezerwujemy dla Państwa odpow-
iedni czas. 
Umówić się też można telefonicznie 
pod nr +46(0)709-674 47 77 lub 
drogą mailową: mats.eriksson@
orbitone.se

https://evertiq.se/expo/lin2019_visit_78
https://evertiq.se/expo/lin2019_visit_78


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 przystosowuje 
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. Firma 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. 700 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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Szwedzka spółka Zenicor z branży 
MedTech, jest jedną z wielu firm 
działających w dziedzinie techniki 
medycznej, które wybrały Orbit One 
na partnera w swojej produkcji. 
Firma Zenicor opracowuje systemy, 
które pozwalają pacjentom badać 
swoje EKG w domu i przesyłać je 

bezprzewodowo do centralnej bazy 
danych. Lekarz może następnie 
przeanalizować pomiar posługując 
się interfejsem internetowym. 
Urządzenie to jest od kilku lat 
produkowane w sztokholmskim 
zakładzie firmy Orbit One. Dyrektor 
ds. Rozwoju w Zenicor, Johan Eck-
erdal, wyjaśnia czytelnikom Inside, 
dlaczego firma ta wybrała właśnie 
Orbit One na swojego partnera.
— Dla nas produkcja usługowa 
oznacza oczywistość. Pozwala ona 
nam koncentrować się na naszym 
głównym obszarze działania, a 
mianowicie na rozwoju i sprzedaży 
systemów. Firma Orbit One 
dysponuje ze swej strony kompe-

tencjami i zasobami niezbędnymi 
do wysokojakościowej produkcji 
za rozsądną cenę. Korzystamy 
również z bycia klientem naby-
wcy dokonującego zakupów 
podzespołów elektronicznych w 
dużej skali, a tym samym uzysku-
jemy możliwość korzystania z 
lepszych cen.
— Firma Orbit One jest również 
jednym z niewielu producentów 

usługowych, którzy dysponują cer-
tyfikatem w zakresie wytwarzania 
produktów technologii medycznej i 
dbają o cały łańcuch – od zakupu 
podzespołów, aż po gotowy wyrób. 
Firma ta wykazuje ogromne 
zaangażowanie i jest usytuowana 
w pobliżu naszej siedziby, co 
upraszcza składanie wizyt i odby-
wanie spotkań fizycznych. A to jest 
dla nas niezmiernie ważne.

— Mamy dobre doświadczenia 
ze współpracy z firmą Orbit One i 
uważamy, że firma ta jest nie tylko 
elastyczna, ale również szybko 
dostosowuje się do zmieniających 
się procedur oraz potrzeb. Firma 
ta jest również niezastąpiona 
w proponowaniu i wdrażaniu 
udoskonaleń oraz często pomaga 
nam znaleźć przyczyny problemów. 
Doceniamy również fakt, że nie 
występuje zbyt wiele podziałów na 
„my i oni”. Współpracujemy w taki 
sposób, aby wszystko układało 
się jak najlepiej, dodaje na 
zakończenie Johan Eckerdal.

Fakty na temat systemu EKG 
firmy Zenicor
Zenicor Medical Systems AB 
jest szwedzką firmą, działającą 
w branży techniki medycznej, 
która realizuje swoje własne 
badania i dba o rozwój produk-
tów z dziedziny wczesnej diag-
nostyki arytmii oraz prewencji 
zawałów serca, wykorzysty-
wanych przez systemy opieki 
medycznej. System składa się 
z naręcznego aparatu EKG 
oraz zcentralizowanych usług 
przechowania i prezentacji 
danych. Z systemu tego ko-
rzysta ponad 400 klinik w całej 
Europie.

Nowym Dyrektorem Finansowym i 
CFO w koncernie Orbit One został 
mianowany Joakim Bengtsson, 
zmieniający na tym stanowisku 
Ingelę Robertsson, która opuszcza 
firmę Orbit One w poszukiwa-
niu nowych wyzwań. Joakim ma 
za sobą długoletnie i rzetelne 
doświadczenie w przemyśle 
produkcyjnym i wcześniej pracował 
dla takich firm jak Atlas Copco, Alfa 
Laval oraz Flex. 
— Pracę w Flex rozpocząłem już 
w roku 2001 i przeszedłem do 

Orbit One przy okazji nabycia 
przez tę firmę zakładu Flex w 
Ronneby. Uważam, że będę mógł 
w dużym stopniu wykorzystywać 
moje wcześniejsze doświadczenia 
w obszarze księgowości, a 
także sporządzania bilansów 
rocznych oraz prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej, 
które zdobyłem w kilku większych 
koncernach.
— Obecnie obszar uwagi będzie 
skoncentrowany na utrzyma-
niu wysokiego poziomu usług 

świadczonych przez pion eko-
nomiczny, przy jednoczesnej 
kontynuacji stałego zwiększania 
efektywności naszej działalności 
oraz intensyfikacji prac na rzecz 
podwyższania opłacalności. 
Będziemy koncentrować się także 
na wspieraniu pionów ekonom-
icznych naszych spółek-córek, 
polskiej i rosyjskiej. Tego wszyst-
kiego będziemy dokonywać w celu 
dalszej integracji i optymalizacji 
działalności różnych fabryk w 
obrębie koncernu.

Zenicor Medical Systems: 
„Dla nas produkcja usługowa oznacza oczywistość.” 

Joakim Bengtsson nowy Dyrektor Finansowy i CFO

http://www.orbitone.se

