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LARS Co. – EMS & Contract Manufacturer
O FIRMIE

Historia powstania spółki LARS Co. sięga 1983 roku. Dziś jesteśmy
przedsiębiorstwem o ustabilizowanej sytuacji rynkowej i 25-letnich
tradycjach. Wiele lat funkcjonowania na rynku, gromadzenia wiedzy
i doświadczenia, stałych modernizacji procesów technologicznych
oraz inwestycji w zasoby ludzkie stanowi solidny fundament do
budowy firmy.
Działalność firmy koncentruje się głównie na usługowym montażu
elektronicznym, w szczególności na automatycznym montażu SMT
i THT. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze naszych partnerów, począwszy od współpracy na etapie tworzenia projektu, opracowania prototypów, wdrożenia serii pilotażowej do produkcji, przez
kompleksowe dostawy podzespołów elektronicznych i obwodów
drukowanych, po montaż serii produkcyjnych zgodnie z ustalonym
harmonogramem, na wysyłce przetestowanych pakietów i urządzeń
finalnych kończąc. Dla naszych partnerów biznesowych powierzanie produkcji naszej firmie jest gwarancją najwyższej jakości przy
zachowaniu konkurencyjnych cen.
LARS Co. ciągle inwestuje w rozwój parku maszynowego, tak aby
dotrzymać kroku rosnącym wymaganiom rynku produkcji kontraktowej.
OFERTA

KOMPLEKSOWY MONTAŻ KONTRAKTOWY
przygotowanie projektu do produkcji: optymalizacja projektu
i dobór podzespołów w celu minimalizacji kosztów produkcji,
kompleksowe przygotowanie techniczne
opracowanie i wdrożenie prototypów
montaż serii pilotażowej
produkcja seryjna
MONTAŻ SMT I THT
pełna obsługa klientów w zakresie
przygotowania technicznego
dostawy profesjonalnych szablonów
laserowych i trawionych
automatyczny montaż powierzchniowy – w technologii bezołowiowej
i ołowiowej (dla produkcji specjalnej)
ręczny montaż elementów nietypowych SMT i THT
kontrole międzyoperacyjne w procesie produkcji zapewniające wysoką jakość usługi
wygrzewanie pakietów
pełny test funkcjonalny montowanych pakietów
zabezpieczanie pakietów powłokami ochronnymi
projektowanie i produkcja wiązek kablowych na zamówienie
finalny montaż mechaniczny urządzeń
Stosujemy międzynarodowe standardy jakości montażu pakietów
według normy IPC-A-610C
LOGISTYKA I DOSTAWY PODZESPOŁÓW
Dzięki bezpośredniej współpracy z największymi światowymi producentami oraz uznanymi sieciami dystrybucyjnymi jesteśmy w stanie
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zapewnić dobór podzespołów umożliwiający optymalizację kosztów
zakupu i technologii produkcji. Prowadzenie magazynów produkcyjnych dla klientów, z rezerwacją elementów trudno dostępnych
na przyszłą produkcję zapewnia bezpieczeństwo i terminowość
produkcji.
PRODUKCJA MODUŁÓW LED I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
projektowanie i produkcja modułów zasilająco-sterujących dla
LED
wykorzystanie diod LED czołowych producentów światowych
projektowanie i produkcja inteligentnych źródeł światła LED przy
zastosowaniu systemów sterowania i zarządzania oświetleniem:
GPRS, komunikacja radiowa
OBSŁUGA KLIENTA

Celem naszego działania jest przejęcie od naszego partnera całego
ciężaru organizacyjnego związanego z zaopatrzeniem w komponenty, przygotowaniem produkcji i montażem. Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne ze strony inżynierów aplikacyjnych,
będących specjalistami w swoich grupach produktów. Ich wiedza,
doświadczenie oraz znajomość nowości technicznych umożliwiają
wsparcie klientów w budowie innowacyjnych urządzeń. Do grona
naszych klientów należą znani na rynku producenci elektroniki użytkowej i przemysłowej z obszaru szeroko rozumianych nowoczes
nych technologii. Marka LARS w branży elektroniki kontraktowej
znana jest nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Ameryce
Północnej.
CERTYFIKATY

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają otrzymane certyfikaty
i wyróżnienia: ISO 9001:2001 i IQNET oraz Gazele Biznesu

Rozpocznij współpracę z naszą firmą,
a zapomnisz o problemach z logistyką i produkcją!

LARS Co. Sp. j., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
tel. 22 750 66 01, faks 22 750 66 04, office@larsco.com.pl, www.larsco.com.pl
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Wydatki poniesione przez krajowe firmy kontraktowe
na dostosowanie się do RoHS

i zamówień dotyczących telekomunikacji, motoryzacji, czyli
innymi słowy wielkiego biznesu globalnego.
Na drugiej pozycji zapisać można duże firmy krajowe, które
mają silną pozycję na rynku i są związane współpracą z rynkiem zagranicznym. Do grona tego zaliczają się Fideltronik
z Suchej Beskidzkiej, Arotronik, TS Tronic, Lars z Piaseczna,
Wojart, MCD Electronics, Assel, PP Electronix czy Blaberk.
Przedsiębiorstwa te tworzą rdzeń krajowej branży. Z kolei dystrybutorzy podzespołów jak Elhurt, Masters, JM Elektronik
i Andpol ukierunkowane są na realizację krótkich partii, prototypów, wyrobów jednostkowych. Firmy te bazują na łączeniu
zaopatrzenia w podzespoły z usługami produkcyjnymi.
Usługi kontraktowe oferują także duże firmy OEM, które
okresowo mają nadwyżki mocy przerobowych: DGTronik,
Automex, Radwar czy Lanex. W okresie prosperity ich aktywność spadła do zera, bo miały dużo zamówień, ale teraz
w słabszych czasach mogą dla niektórych okazać się korzystnym wyborem. Korzystanie z ich usług wymaga zaakceptowania tego, że ich park maszynowy nie jest zwykle uniwersalny
i dopasowany do własnych potrzeb, co nie zawsze pasuje do
specyfiki klienta. Ostatnią grupę tworzą firmy o charakterze
projektowo-produkcyjnym, jak na przykład Bornico zajmujące się projektowaniem elektroniki, tworzeniem oprogramowania, wdrażaniem i produkcją.

W zakresie omawianej tematyki w tym numerze IRE swoje prezentacje mają następujące firmy:
Acte
Artronic
Bornico – Zakład Elektroniczny
DGTronik
EC Electronics
Elhurt
Elplast
Elproma Elektronika
Inventronics
JM Elektronik
LARS Co.
Lastenic Laser & Electronics
Masters
Olko – Zakład Montażu
Urządzeń Elektronicznych

PB Technik
PP Elektronix
Printor
RapidLAB
Scanditron
SMD Wierzbicki
Sowar
Stalewski i Reszczyk
Techno-Service CEMPE
TSTRONIC
Telzam
WObit P.P.H.
Wojart Zakład Elektroniki
Przemysowej
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