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

Z uwagą skierowaną na 
przyszłość!  
W końcu już tu jest! Lato nadeszło szybko i 
przed urlopem musimy zdążyć jeszcze wiele 
zrobić, jakkolwiek, gdy sprawy toczą się 
dobrze, czas wartko upływa. Minione półrocze 
w firmie Orbit One obfitowało w wydarzenia. 
Zdobyliśmy licznych nowych klientów, a wielu 
klientów dotychczasowych kontynuuje swój 
rozwój wspólnie z nami. W gospodarce, mimo 
obecności niemałej liczby znaków zapytania 
na międzynarodowej arenie politycznej, daje 
się odczuć korzystna koniunktura. Nasza firma 
zdecydowała się skoncentrować swoją uwagę 
na przyszłości i dlatego planujemy ekspansję 
zarówno na terenie  Federacji Rosyjskiej, jak i w 

Polsce. W Polsce rozbudowujemy nowe centrum 
logistyczne oraz zwiększamy powierzchnię 
produkcyjną, o czym można przeczytać w 
zamieszczonym obok artykule. 
W niniejszym numerze biuletynu przed-
stawiany również dwa ekscytujące produkty 
cyfrowe, które ułatwiają nie tylko nasz dzień 
codzienny, lecz upraszczają również szkolenie 
w zakresie zaawansowanej chirurgii. Firma 
Dinbox zapewnia inteligentne usługi w miejscu 
zamieszkania, a firma Surgical Science, dzięki 
wirtualnej rzeczywistości, wprowadza szkolenie 
chirurgiczne na całkiem nowy poziom. To są 
dwa produkty, które ukazują możliwości, jakie 
się rysują w zakresie cyfrowego rozwoju, w 
którym firma Orbit One ma niemały udział. No i 
rzecz ostatnia, choć nie najmniej ważna: chcę 

życzyć wszystkim naszym klientom, dostawcom, 
pracownikom i wszystkim naszym przyjaciołom 
prawdziwie wspaniałego lata. Spotkamy się 
ponownie wypoczęci, opaleni i z nowymi 
inspirującymi dążeniami  w polu widzenia!

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

Mats Johansson
Dyrektor Generalny Orbit One

Orbit One rozwija się w Polsce Do zobaczenia jesienią!

My, w firmie Orbit One życzymy wszystkim 
naszym klientom, partnerom we współpracy 
i wszystkim naszym przyjaciołom prawdziwie 
udanego, długiego i pięknego lata. Czy mają 
Państwo pytania na temat naszych godzin 
pracy w okresie letnim? Prosimy kontaktować 
się z nami z pewnym wyprzedzeniem, abyśmy 
mogli odpowiednio zaplanować Państwa 
produkcję. Nasze zakłady w Szwecji w 
tygodniach 28, 29 i 30 będą miały przerwę 
urlopową, lecz pozostałe zakłady będą czynne 
przez cały okres letni.

TEC – Konferencja Evertiq 
28 września w Lund.
We wrześniu spotykamy się na konfer-
encji TEC w Lund. Tam będziemy mieli 
okazję opowiedzieć więcej na temat 
tego, w jaki sposób możemy pomóc 
Państwu zmaksymalizować cykl życiowy 
Państwa produktów. Konferencja TEC 
zaprasza oprócz tego m.in. na śniadanie, 
seminaria, dyskusje panelowe oraz 
oczywiście na lunch. Zgłoszenia są 
bezpłatne, a nas można będzie znaleźć 
przy stoliku nr 90. Zapraszamy!

Gdzie: Ideon Medicon Village w Lund
Stolik: nr 90
Kiedy: 28 września
Godziny otwarcia:  09:00-16:00
Zgłoszenia: http://evertiq.se/tec/
lun2017_visit#Anmälan  

Najważniejsze fakty
•Około 100 wystawców 
•Pierwszorzędne seminaria
•Rozmowy, lunch i przerwy na kawę
Prosimy już teraz umówić się na 
spotkanie! 
Lato szybko przeminie, a więc 
zapraszamy, aby na spotkanie 
umówić się już dziś! Prosimy 
kontaktować się z Dyrektorem 
Sprzedaży i Marketingu, p. Mi-
caelem Ny. Umówić się też można 
telefonicznie pod  
nr +46(0)709-65 19 65 lub drogą  
mailową:  micael.ny@orbitone.se

Firma Orbit One życzy wszyst-
kim prawdziwie pięknego lata!

Po wielu pomyślnych latach, którym towarzyszył znaczny 
rozwój w Polsce, obecnie nadeszła pora w następny 
etap. Poprzez rozbudowę istniejących powierzchni 
oraz poprzez nabycie nowych budynków w sąsiedztwie 
istniejącej fabryki, zlokalizowanej na południe od 
Gdańska, firma Orbit One znacznie rozszerza swoje 
zdolności produkcyjne w Polsce. 

– Od samego początku stale rozwijaliśmy się i 
inwestowaliśmy zarówno w infrastrukturę, jak i w 
poszerzanie naszych kompetencji w dziedzinie techniki. 
Aby być w stanie odpowiedzieć na coraz większy popyt 
na nasze usługi, zwiększamy powierzchnie fabryczne 
poprzez zakup przyległego budynku, który stanie się 
naszym centrum logistycznym. Powierzchnia budynku 
liczy sobie 2400 m2 i zakładamy, że przebudowa zos-
tanie zakończona w roku 2018. Z tego powodu nasze 
powierzchni składowe zwalniamy na rzecz produkcji. 

W planach na przyszłość mamy uzupełnianie i rozszer-
zanie naszych powierzchni produkcyjnych i biurowych, 
informuje Dyrektor Generalny polskiego zakładu Orbit 
One, p. Grzegorz Kohls.

– Inwestycji dokonujemy także po stronie rozwoju 
technologii i kompetencji.  Obecnie ukończyliśmy 
instalację linii technologicznej firmy FUJI do montażu 
powierzchniowego. Uruchomiona została także 
zautomatyzowana linia do powlekania. Naszym celem 
jest, aby zasoby różnych zakładów firmy Orbit One 
wzajemnie się uzupełniały i współdziałały ze sobą. To 
samo dotyczy systemu zarządzania jakością, w ramach 
którego np. kontrola jakości i identyfikowalność są czyn-
nikami o znaczeniu rozstrzygającym dla gwarantowania 
najwyższej jakości, efektywności oraz precyzji dostaw, 
kończy swoją wypowiedź p. Grzegorz Kohls.

http://evertiq.se/tec/lun2017_visit#Anm�lan
http://evertiq.se/tec/lun2017_visit#Anm�lan


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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Surgical Science jest 
szwedzką, wiodącą 
światową firmą, działającą 
w obszarze symulacji 
procedur medycznych w 
oparciu o technikę wirtualnej 

rzeczywistości. Ta technika 
jest obecnie wykorzystywana do 
kształcenia chirurgów na całym 

świecie i  daje możliwość 
bardzo realistycznego 
szkolenia oraz symulowania 
interwencji chirurgicznych. 
Firma Surgical Science 
wybrała obecnie Orbit One 
na partnera w produkcji 
podzespołów sprzętowych 
systemu LapSim Haptic, 
który jest wykorzystywany 
do kształcenia w dziedzinie 
laparoskopii, tzw. mikrochirurgii 

endoskopowej.

– Jest to fantastyczny, ekscytujący 
produkt, a my jesteśmy bardzo 
usatysfakcjonowani faktem, że firma 
Surgical Science wybrała nas na 
swojego dostawcę. To jest dowód 
dużego zaufania oraz uznania 
naszych kompetencji w dziedzinie 
techniki medycznej. Spotkaliśmy się 
na Targach Elmia w listopadzie i naty-
chmiast dostrzegliśmy, że doskonale 
do siebie pasujemy. A teraz, zaledwie 
w 5 miesięcy później, jesteśmy już 
gotowi do startu i możemy uruchomić 
produkcję tych skomplikowanych 
produktów w naszym zakładzie w 
Ronneby, stwierdza Dyrektor ds. 
Sprzedaży i Marketingu w firmie Orbit 
One p. Micael Ny. 
– Zdecydowaliśmy się na firmę Orbit 
One oraz na produkcję usługową, aby 
móc skoncentrować się na naszych 
własnych kompetencjach i powierzyć 
produkcję tym, którzy są w niej 
najlepsi. Firma Orbit One doskonale 

odpowiada naszym potrzebom i 
naszym planom dalszego rozwoju, 
które przy odrobinie szczęścia  
pozwolą nam wzrastać razem z tymi 
projektami. Ponadto firma Orbit One 
opracowała proces produkcyjny, który 
nie tylko jest podobny do naszego 
własnego procesu, lecz też dosko-
nale do niego pasuje. Dostrzegamy 
także rzeczywiste i prawdziwe zain-
teresowanie oraz zaangażowanie, 
które tak wysoce sobie cenimy, tak 
dotychczasową współpracę ocenia 
Christer Johansson – Hardware Man-
ager z firmy Surgical Science.

Firma Dinbox jest największym w Sz-
wecji dostawcą skrzynek pocztowych 
i takich produktów jak cyfrowe 
domofony i bramofony, elektroniczne 
zamki oraz urządzenia do rezer-
wacji pralni za pomocą ekranów 
dotykowych. Do grona ich klientów 
należy wiele największych w Szwecji 
spółek budowlanych oraz firm wyna-
jmu nieruchomości, które kupują 
kompletne rozwiązania całościowe z 
sektora inteligentnego mieszkalnic-
twa. Obecnie firma Dinbox wybrała 
Orbit One jako partnera w zakresie 
produkcji ich najnowszego domo-
fonu, reklamowanego na szwedzkim 
rynku.

– Firma Orbit One będzie 
produkować nasze nowe, modularne 
domofony typu TP510-R10S10 
oraz będzie zajmować się ich 
montażem końcowym. Jest to 
solidny domofon, zapewniający 
większe bezpieczeństwo, lepszą 
kontrolę dostępu oraz inteligentną 
komunikację. Domofon jest 
wyposażony w ekran dotykowy, 
odporną obudowę wykonaną w 
technologii frezowanego za pomocą 
CNC aluminium, tak swój produkt 
przedstawia Anders Årman, kier-
ownik działu badawczo–rozwojowego 
w firmie Dinbox.

– Ponieważ w centrum naszej uwagi 
jest rozwój produktów i ich sprzedaż, 
a zatem w sposób świadomy 
zrezygnowaliśmy z naszej produkcji 
własnej. Inni uczestnicy rynku mogą 
to zoptymalizować lepiej niż my to 
potrafimy, a wybór padł na firmę Orbit 
One, która spełniła nasze wymaga-
nia i przekonała nas do siebie 
swoim zorientowaniem na serwis i 
na doskonałą opiekę nad klientami. 
Doceniamy również bliskość 
działalności gospodarczej, która w 
całości jest zlokalizowana w Europie, 
dodaje Richard Chahine, szef działu 
zaopatrzenia w firmie Dinbox.

Przyszli chirurdzy kształcą się za  
pomocą wirtualnej rzeczywistości

Firma Dinbox dba o bezpieczne  
i inteligentne miejsce zamieszkania 


