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EFC valmistaa Vaasassa ja
Tallinnassa korkealaatuisia
johdinsarjoja usealle eri
asiakassegmentille. Lisäksi
teemme sähkömekaanisia
kokoonpanopanoja
asiakkaidemme arjen
helpottamiseksi.
Kahden johdinsarjoja toimittavan
sisaryrityksemme myötä olemme
yksi Pohjoismaiden johtavista
johdinsarjatoimittajista.

Meillä on erinomaiset
kumppanuussuhteet maailman
johtaviin toimittajiin, minkä
ansiosta voimme tarjota
nopeita ja joustavia toimituksia
kilpailukykyiseen hintaan.
Suomessa meidät tunnetaan
paikallisena toimijana, joka
tarjoaa ketterää ja yksilöllistä
palvelua tuotesuunnittelusta
protosarjoihin ja sarjatuotantoon
asti – asiakkaan koosta ja
tarpeista riippumatta.
Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!
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”Asiakkaat tuntevat meidät ammattitaitoisesta ja
palvelevasta henkilöstöstä sekä joustavuudesta
ja korkeasta toimitusvarmuudesta.”
Kristian Mäkelä
Toimitusjohtaja, EFC

FINESSE FINLAND
 Provider of a wide range of heat shrinking and sealing materials
 Specialized in rubber, plastic and silicone products
 Designing and manufacturing of customized tools
for both molding and extrusion processes
 Planning of storage facilities (shelfs and LED lighting)
 Working with a global supply network and
certified manufacturers

FINESSE FINLAND
FINESSE FINLAND

Finesse Finland Oy | www.finessefinland.fi | sales@finessefinland.fi
Visiting Address: Teollisuustie 7, 65610 Mustasaari, Finland
Phone numbers: +358 (0)40 125 2274 and +358 (0)40 125 3544

”Kilpaillussa markkinassa, jossa elinehtona ovat toimitusaikamme
ja hintamme, tarvitsemme ympärillemme luotettavia kumppaneita.
EFC on vastannut tähän huutoon joustavalla toiminnallaan
sekä vankalla ammattitaidolla.”
Nora Möttönen
Tuotantojohtaja, Escarmat

KAAPELI- JA JOHDINSARJAT
Suunnittelemme ja valmistamme johdinsarjoja jokaisen
asiakkaamme tarpeiden mukaan räätälöidysti.
Kaikki alkaa huolellisesta suunnittelusta ja tiiviistä yhteistyöstä
asiakkaan kanssa. Ammattitaitoinen henkilöstömme auttaa
niin materiaalivalintojen kuin
hankintakanavien ja tuotantomenetelmien kehityksessä.
Tavoitteemme on löytää jokaiselle
asiakkaallemme mahdollisimman
kustannustehokas ratkaisu,
olipa kyseessä kertaluontoinen
projektitarve tai sarjatuotantoon
menevä tuote.

Käyttämämme E³-series suunnitteluohjelmisto on integroitu
automaattikoneidemme kanssa,
mikä mahdollistaa tehokkaan ja
huolellisen sarjojen valmistuksen.
Perinteisten ISO-standardien
lisäksi tuotantomme seuraa
IPC-620 standardia.

Ota meihin yhteyttä, jos tarpeesi
on jokin seuraavista:
•
•
•
•
•
•

Kaapelin poikkipinta-ala on
AWG28 (0,08 mm2)–300 mm2
Yksittäisistä protosarjoista
kymmenien tuhansien
kappaleiden tilauseriin
Yksinkertaisista kaapeleista
suuriin johdinsarjoihin
Työkoneiden ja erikoisajoneuvojen johdinsarjat
Johdinsarjojen suunnittelu ja
tuotekehitys
Valmistuksen ulkoistus voidaksenne keskittyä ydintoimintaanne

Versatile material
expertise

Copper

Aluminum

Stainless steel

Electricity isolating
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”Jukolux Oy on ulkoistanut EFC:lle
räjähdysvaarallisiin teollisuusympäristöihin suunnattujen
LED-valaisimien kokoonpanon. EFC on luotettavasti pystynyt
vastaamaan korkeisiin laatukriteereihimme.”
Johan Ågren
Head Of Business Development, Jukolux Oy

KOKOONPANO JA ULKOISTETTU KOKONAISPALVELU
Johdinsarjojen lisäksi teemme asiakkaan dokumentaation
mukaan räätälöityjä kokoonpanotöitä.
Olemme erikoistuneet sähköteknisiin ja mekaanisiin kokoonpanotöihin. Meillä on oma
valmistuslinja muun muassa
asiakkaan valaisinkokoonpanoja
varten. Lisäksi meillä on laaja
kokemus kytkentäkoteloiden,
ohjausyksiköiden sekä sähkölaitteiden kokoonpanosta.

Valmiit kokoonpanotyöt toimitetaan tarvittaessa suoraan asennuspaikalle. Näin aikaansaadaan
tehokas tuotantoprosessi ja lopputuotteen lyhyt läpimenoaika.
Kauttamme asiakas saa suunnittelun ja valmistuksen lisäksi
tarvitsemansa varastointi- ja
logistiikkapalvelut. Standardien
ja asiakkaiden vaatimusten
mukaiset testaukset takaavat
valmiiden tuotteiden korkean
laadun.

Ota meihin yhteyttä, jos tarpeesi
on jokin seuraavista:
•
•

•
•
•

Ammattitaitoiset resurssit ja
valmistustilat
Sertifioitu (ISO 9001 & 14001)
kumppani, jonka toiminnanohjausjärjestelmä on viritetty
käyttöönne
Etsitte kumppania, jonka ydinosaamisia ovat osto, tuotanto,
varastointi ja logistiikka
Haette kustannussäästöjä ja
käyttöpääoman minimointia
Haluatte siirtää tuotantoon
ja laatuun liittyvät haasteet
luotettavan kumppanin hartioille

EFC Finland Oy
EFC Estonia OÜ

Ahmantie 6, 65520 Helsingby, FINLAND
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Olli Lauttamus
Tekninen myynti ja tuotesuunnittelu
ola@efc.fi
+358 40 149 5463

Heikki Rintanen
Tekninen myynti ja tuotesuunnittelu
hri@efc.fi
+358 50 366 6330

Camilla Bjolin
Myyntiassistentti
cbj@efc.fi
+358 50 347 3340

Jenna Koivuporras
Osto- ja logistiikka
jko@efc.fi
+358 50 305 5077

Kristian Mäkelä
Toimitusjohtaja
kma@efc.fi
+358 40 148 3565

Jussi Räsänen
Osto- ja laatupäällikkö
jra@efc.fi
+358 50 599 2160

www.elantas.com

Insulating sleeving
Sähköeristesukat

Electrical Insulation
Sähkötekniset tuotteet
Insulating sleeving
Sähköeristesukat
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