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O FIRMIE

Elhurt działa na rynku elektronicznym od 1990 roku. Nasza firma
jest jednym z najważniejszych dystrybutorów komponentów elektronicznych i automatyki na rynku polskim, od 2000 roku rozwija
usługi EMS, a od 2010 projektowanie urządzeń elektronicznych.
Oferujemy usługi i produkty dostosowane do potrzeb klientów,
zapewniając wysoką jakość, terminowość dostaw oraz atrakcyjne
ceny. Współpracujemy na stałe z ponad 300 firmami produkcyjnymi oraz zaopatrujemy około 150 sklepów branżowych. Zrealizowaliśmy ponad 400 różnych projektów produkcyjnych. Współpracujemy z ponad 70 światowymi dostawcami renomowanych
produktów. Nieustannie poszerzamy ofertę o nowych dostawców
i nowe produkty. 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.
Działamy w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2015,
system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016.

PRODUKTY

 komunikacja bezprzewodowa – moduły, routery, switche
 komputery przemysłowe, moduły procesorowe
 zasilacze, UPS, przetwornice
 przemysłowe pamięci flash
 mechanizmy drukujące
 wyświetlacze
 przełączniki
 czujniki i sensory
 złącza
 optoelektronika
 półprzewodniki
 elementy pasywne

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

 współpraca technologiczna na etapie wdrażania projektów
 pełna kompletacja elementów elektronicznych i mechanicznych
 montaż modułów SMT i THT (selektywnie, fala) zgodny z IPC-A-610E
 kontrola, testowanie (strukturalne i funkcjonalne, AOI 3D, X-RAY,
ICT, uruchamianie modułów)
 przygotowanie wiązek kablowych
 montaż końcowy
 wykonywanie nadruku i naklejanie etykiet
 pakowanie przemysłowe i indywidualne
 magazynowanie i logistyka

DYSTRYBUCJA

 pełny asortyment elementów elektronicznych i automatyki
 ponad 11 000 pozycji w ofercie magazynowej
 ponad 1 mln produktów online
 współpraca z ponad 70 dostawcami
 wysokiej klasy obwody drukowane z certyfikatami UL
 pomoc przy nabyciu komponentów wycofanych z użytku, nieprodukowanych oraz elementów trudnych do zdobycia na rynku
 kompetentne doradztwo inżynierów aplikacyjnych
 dla klientów bezpłatne próbki i katalogi producentów, udział
w szkoleniach, seminariach i konferencjach
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PROJEKTOWANIE

 projektowanie i budowanie testerów do projektów klientów
 dostarczanie sugestii na temat ulepszania konstrukcji
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