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PREZENTACJE

Kradex rozwija swoje produkty o kolejne akcesoria, które mają 
spełniać wymóg usprawnienia pracy projektantów, konstrukto-
rów, a także ułatwić późniejsze prace montażowe. Do produktów 
z linii ZP w ostatnim czasie dołączył zestaw do montażu obudów 
na słupach.

Produktem, na który firma zwraca szczególną uwagę, jest komplet 
ZP240.190.105 SET w eleganckim pudełku, pokazany na fotografii 
tytułowej. Zawiera obudowę hermetyczną z akcesoriami, przygoto-
waną do dalszej pracy. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż obudowa 
ma zamontowane już zawiasy z wyfrezowanymi pod nie otworami, 
co pozwala na oszczędność czasu w trakcie montażu pozostałych 
elementów urządzenia. Obudowa PC w wersji z uszczelką zalewaną, 
przeznaczona jest do wszelkich urządzeń, przy których zachodzi ko-
nieczność hermetycznego zamknięcia. Oprócz zawiasów w komple-
cie znajdują się także śruby metryczne 5×30 4 sztuki oraz 4 uchwyty 
montażowe niezamontowane.

Takie kompleksowe podejście do obudów jest wynikiem wielu 
lat współpracy z projektantami i producentami, dla których nowe 
rozwiązania, mające na celu wsparcie ich pracy, jest cenną zaletą, 
której poszukiwali na rynku. Kradex w swoich planach ma kolejne 
zestawy i akcesoria. Aktualna sytuacja rynkowa i nowe wyzwania, 
przed którymi stają firmy z branży, jeszcze nasilają wymóg takiego 
podejścia do produktów, na czym obecnie i w przyszłości będzie 
skupiać się Kradex.

Kompleksowe podejście do obudów 
od polskiego producenta Kradex
Wymagania współczesnego rynku dotyczące komponen-
tów do elektroniki są bardzo zróżnicowane. Producenci 
oczekują jakości, akceptowalnej ceny, ale też odpowiednie-
go podejścia od swoich dostawców. Dziś obsługa, dostęp-
ność towaru, szybka dostawa oraz dodatkowe akcesoria 
i usługi stanowią istotny element, decydujący o wyborze 
takiego dostawcy. Firma Kradex, będąca na rynku blisko 
35 lat, rozumie te oczekiwania i wychodzi im naprzeciw. 
Liczne doświadczenia zarówno w projektowaniu własnych 
obudów, jak i na specjalne zlecenia klientów zaowocowały 
wiedzą, którą firma pragnie się dzielić.

Bogata oferta katalogowa, wciąż uzupełniana o nowe produkty, 
własny magazyn, pozwalający na utrzymywanie wysokich stanów 
magazynowych, własna narzędziownia i biuro projektowe dają sze-
rokie możliwości działania. Kradex, oprócz standardowych obu-
dów katalogowych, może zaproponować także customizację swoich 
produktów, czyli frezowanie, ekranowanie EMC, dodatkowe słupki 
montażowe, nadruki, lakierowanie, fronty, etykiety, a także usługi 
montażowe. Możliwość zamówienia produktu i usługi do niego 
oraz zlecenia wykonania w jednym miejscu oszczędza czas, nie 
ma bowiem konieczności przesyłania obudów z miejsca do miej-
sca. Usługi zaś wykonywane są przez zespół specjalistów, którzy 
bardzo dobrze znają produkt i mogą doradzić najlepsze i korzystne 
cenowo rozwiązania.

Dla bardziej wymagających odbiorców, oczekujących większej od-
mienności produktowej, Kradex może wykonać obudowę katalogową 
w innym kolorze lub materiale na życzenie klienta, a także, dzięki 
sprawnej narzędziowni, zupełnie nowy model obudowy.

Klient może liczyć na pełne wsparcie od projektu, po prototypo-
wanie 3D, na wykonaniu formy i produkcji masowej kończąc. Ta róż-
norodność oferty stanowi silną stronę firmy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mniejszych odbiorców, w ofer-
cie pojawiło się wiele akcesoriów dedykowanych do określonych pro-
duktów, jak: szyny i płyty montażowe (fotografia 1). Płyty ułatwiają 
montaż skomplikowanych urządzeń składających się z dużej liczby 
elementów poza obudową, a następnie zamontowanie tak złożonego 
urządzenia w obudowie. Dzięki ich zastosowaniu można także łatwo 
zamocować detale, które nie pasują do rozstawu słupków w obudowie. 
Dzięki szynie zaś możliwe jest zamontowanie wewnątrz obudów ZP 
innych, wymagających montażu na szynie DIN. Płyty i szyny są do-
pasowane do danego rozmiaru obudowy, co znacznie upraszcza pracę 
i skraca czas opracowania produktu końcowego.

Kradex wprowadza także oryginale podejście do wyglądu obudowy. 
Produkt może mieć wyjątkową oprawę, która go wyróżni spośród in-
nych (fotografia 2). Informacji na ten temat udziela specjalista: mi-
chał.drzazgowski@kradex.com.pl.

Więcej informacji:
Kradex, www.kradex.com.pl
04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 32
michał.drzazgowski@kradex.com.pl

Fotografia 1. Szyny i płyty montażowe dopasowane do obudów Fotografia 2. Wyjątkowe wykończenia obudów
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