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Connect Group installeert nieuwe hoogtechnologische productielijn
in Roemeense fabriek
Connect Group NV heeft zijn productiecapaciteit uitgebreid met de installatie van een
nieuwe hoogtechnologische productielijn in Oradea, Roemenië.
Om de totale efficiëntie te verhogen heeft Connect Group 2 M € geïnvesteerd in hard‐ en
software voor de printkaartbestukking, inclusief volautomatische inspectie van
soldeerpasta (SPI) en componenten (AOI).
De supersnelle SMD‐machines zijn voorzien van 10 afzonderlijke pick‐en‐place robots en
een robot voor de assemblage van odd shape componenten. Tesamen met de nieuwe
Valor‐software heeft de lijn een maximale output van 100.000 componenten per uur, wat
een aanzienlijke stijging is van de capaciteit in de Roemeense productiefaciliteit.
Connect Group Romania heeft nu in het totaal 3 supersnelle productielijnen met een totale
capaciteit van 300.000 componenten per uur en 1 flexibiliteitslijn voor de productie van
kleine hoeveelheden.
"Onze West‐Europese fabrieken evolueren steeds meer in de richting van centra voor
technologie, prototypes en assemblage met een sterke focus op flexibiliteit en
ondersteuning van de klanten. Onze Oost‐Europese fabrieken daarentegen zijn
productievestigingen met een sterke focus op efficiëntie. Reguliere investeringen zijn nodig
om deze productievestigingen technologisch up‐to‐date te houden”, aldus Herman
Struiwigh, Sales & Marketing Director van Connect Group. “Onze klanten vragen een grotere
productiecapaciteit en wij gaan graag op die vraag in," vervolgt Herman Struiwigh. “De
Valor‐software past perfect bij ons TiaS‐programma waarmee onze klanten worden voorzien
van ontwikkeling, kostenbesparingsprogramma’s en lifecycle management.”
De productie in Roemenië is
geëvolueerd van een loutere
onderaanneming met slechts 15
werknemers bij het begin in 2002
naar een volledig uitgeruste
elektronische onderaanneming
met productiemachines volgens
de nieuwste technologieën voor
de productie van PCB en
kabelbomen. Met zijn meer dan
900
werknemers
is
de
Roemeense fabriek vandaag de
grootste productiefaciliteit van Connect Group.
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Over Connect Group
Connect Group levert complete electronic manufacturing services (EMS) : technologie
inclusief lifecycle management, modulebouw, PCB‐assemblage en kabelassemblage. De
interactie tussen deze pijlers zorgt voor een unieke waaier aan mogelijkheden.
Tot de referenties van Connect Group behoren bedrijven zoals Alstom, ASML, Atlas Copco,
Atos, Barco en Philips.
Het bedrijf stelt momenteel ongeveer 1.700 mensen te werk in verschillende faciliteiten in
Europa. De aandelen van het bedrijf worden verhandeld op NYSE Euronext Brussels: CONN
(www.euronext.com).
Voor meer informatie:
Herman Struiwigh
Marketing & Sales Director
Tel: +31 622 372 244
E‐mail: h.struiwigh@connectgroup.com
www.connectgroup.com
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