
VALUE ADDED SERVICES



Value Added Services - zestawienie
Oferując nasze usługi Value Added Services, wspieramy naszych klientów jako 
kompetentny partner, pomagając zredukować procesy pracy, czasy dostaw i w 
efekcie czas oraz koszty pracy.

MODYFIKACJE PODZESPOŁÓW

DOCINANIE LISTEW STYKOWYCH.  Heilind posiada wyposażenie do docina-
nia jedno- i dwurzędowych listew stykowych w postaci listew w obudowie lub 
listew płaskich z praktycznie dowolną środkową pozycją styku i pochodzących 
od niemal każdego producenta. Kupując gotowe docięte listwy stykowe, można 
zredukować koszty, skrócić czasy dostaw i zmniejszyć minimalne wielkości 
zamówień.

USUWANIE STYKÓW.  Zamiast zamawiać od producentów listwy stykowe 
zabezpieczone przed zamianą biegunów z pustymi stykami, co jest drogie, 
wymaga dużych minimalnych wielkości zamówień i długich czasów dostawy, 
w Heilind można zlecić usunięcie styków z seryjnych, standardowych listew 
stykowych i dzięki temu oszczędzić koszty, skrócić czasy dostawy i uniknąć mini-
malnych wielkości zamówień.

BARWIENIE OBUDÓW ZŁĄCZY.  Obudowy złączy z tworzywa sztucznego 
często mają różne kolory w celu ułatwienia lub optymalizacji montażu, albo po 
prostu ze względów estetycznych. Heilind oferuje barwienie prawie wszystkich 
obudów złączy z tworzywa niemal każdego producenta na dowolny kolor – 
niedrogo i z krótkim czasem dostawy.

MODYFIKACJA ZŁĄCZY WTYKOWYCH.  Odcinanie zaczepów mocujących, 
wykonywanie nacięć, wykonywanie nosków polaryzujących – wiele złączy wty-
kowych można zmodyfikować w szybki i prosty sposób i w ten sposób skrócić 
czasy dostaw, uniknąć minimalnych wielkości zamówień lub łatwo stworzyć 
niedrogie, indywidualne rozwiązania do zastosowań specjalnych.

DOCINANIE RUREK TERMOKURCZLIWYCH.  Heilind dysponuje wielo-
ma wysoko wydajnymi instalacjami do cięcia rurek termokurczliwych oraz 
maszynami znakującymi, które umożliwiają produkcję ponadmilionowych 
wolumenów przyciętych i oznakowanych kawałków rurek termokurczliwych.





KOMPLETOWANIE, PAKOWANIE I ETYKIETOWANIE ZEST-
AWÓW CZĘŚCI

SPECJALNE ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE.  Heilind dysponuje narzędzi-
ami do znakowania i etykietowania prawie wszystkich podzespołów w niemal 
dowolny sposób niezbędny do danego zastosowania – poprzez druk termo-
transferowy, atramentowy lub druk laserowy na samym podzespole, bądź też 
na dowolnej etykiecie jednego z wiodących producentów etykiet.

NAWIJANIE, ODWIJANIE LUB PRZEWIJANIE PRODUKTÓW.  W zależności 
od potrzeb Heilind może dostarczyć wszystkie produkty nawinięte na rolki lub 
odwinięte, dostarczając klientom części w dokładnie takiej postaci, w jakiej są 
potrzebne – w wymaganych ilościach i wybranej formie opakowania.

KOMPLETOWANIE ZESTAWÓW CZĘŚCI I OPAKOWAŃ SPECJALNYCH.  Po-
trzebujesz podzespołów do produkcji lub dla klienta końcowego w określonej 
postaci? Heilind Value Added Services wykona dla Ciebie to ważne zadanie. 
W ścisłej współpracy z Twoimi inżynierami i menedżerami łańcucha dostaw 
sporządzimy wszystkie wykazy części i specyfikacje procesów oraz zajmiemy 
się całą modyfikacją, pakowaniem, sprawdzaniem, etykietowaniem oraz 
zarządzaniem stanem magazynowym komponentów. Gotowe zestawy części 
będą przechowywane w naszym magazynie i w zależności od potrzeb do-
starczane do Twojej produkcji.





PRODUKTY DO OZNACZANIA

DRUK ETYKIET.  W ramach szybkich i niezawodnych usług Value Added 
Services Heilind drukuje w kolorowe etykiety w jakości do 600 dpi – może to 
być tekst, różne rodzaje kodów kreskowych (np. EAN128, Code 39, EAN13, 
kody QR itp.) lub grafiki klienta. Ułatw sobie produkcję etykiet: wyślij do 
Heilind plik przeznaczony do druku, a my zajmiemy się resztą. Otrzymasz 
dokładnie taką ilość etykiet, jakiej potrzebujesz.

DRUKOWANIE NA NOŚNIKACH Z MATERIAŁÓW SPECJALNYM.  Etykiety 
poliestrowe na podłożu z pianki są niedrogą alternatywą dla grawerowanych 
tabliczek. Heilind oferuje wiele wariantów, na przykład tabliczki fotolumi-
nescencyjne, odblaskowe lub magnetyczne tabliczki poliestrowe, na których 
można wykonać nadruki pod indywidualne zamówienie.

DRUKOWANIE GRAFIKI I OZNAKOWAŃ.  Heilind Value Added Services 
wykonuje indywidualne nadruki na tabliczkach od oznakowania rur i za-
worów, tabliczkach i oznakowaniach chemicznych GHS w kształcie i kolorze 
zdefiniowanym przez klienta.

ROZWIĄZANIA BHP.  Heilind może oddać do dyspozycji klienta eksperta ds. 
BHP, który na miejscu zaprojektuje indywidualne rozwiązania, a następnie 
dostarczyć wszystkie produkty związane z BHP.



MONTAŻ CZĘŚCIOWY

MONTAŻ ZŁĄCZY WTYKOWYCH.  Heilind Value Added Services może 
wykonać montaż poszczególnych elementów złączy wtykowych w gotowe 
złącza, dzięki czemu zmniejsza się koszt obsługi części, a także ogólne 
koszty dostawy. Ponadto Heilind może również przebudować podzespoły, 
które nie pasują do konkretnych wymogów klienta, jeśli nie są dostępne 
inne pasujące podzespoły.

MONTAŻ DMUCHAW I FILTRÓW.  Dmuchawy chłodzące i filtry prze-
wodowe wymagają zwykle pewnego wstępnego montażu, zanim będzie 
zamontować je w gotowym produkcie. W przypadku dmuchaw jest to np. 
montaż kabli łączących, uchwytów lub osłon ochronnych, a w przypadku 
filtrów - montaż kondensatora, warystora lub uchwytu. Zakup zmontow-
anych przez Heilind Value Added Services zespołów dmuchaw i filtrów 
pozwala ułatwić obsługę części i obniżyć koszty produkcji.

MONTAŻ PRZEKAŹNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW.  Także w przekaźnikach i 
przełącznikach przed wbudowaniem w produkt końcowy często montow-
ane są dodatkowe części: kable łączące, kondensator, warystor, opornik, 
uchwyt, czy inne elementy. Heilind Value Added Services wykonuje te 
proste prace montażowe, dzięki czemu możesz znacznie zredukować kosz-
ty obsługi części i koszty produkcji.

MONTAŻ NA SZYNACH MONTAŻOWYCH DIN.  Montaż listew zacis-
kowych na szynach montażowych to uciążliwy, czasochłonny proces, do 
którego potrzebne są liczne elementy, specjalne narzędzia, miejsce do 
montażu i odpowiednie siły robocze. Koszty zaopatrzenia w części i obsługi 
materiałów, a także czas produkcji można zredukować poprzez zakup got-
owych, zmontowanych szyn montażowych DIN w Heilind.





Heilind prowadzi cztery centra Value Added Services (w Hong-
kongu, Niemczech, New Jersey i New Hampshire/USA), które 
oferują szeroką paletę usług dodatkowych polegających na mo-
dyfikacji podzespołów, montażu podzespołów, etykietowaniu i 
kompletowaniu zestawów.

Każdy z tych oddziałów posiada swoich ekspertów technic-
znych z bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania 
indywidualnych rozwiązań produkcyjnych, opakowaniowych 
i narzędziowych dla naszych klientów. Centra Heilind Value 
Added Services oferują wysokiej jakości usługi dostosowane do 
potrzeb klientów i zapewniające im różnorodne korzyści:

   Krótsze czasy dostaw 

   Skonsolidowane pozycje artykułów

   Niższe koszty produkcji

   Niższe koszty obsługi

   Zoptymalizowane magazynowanie i koordynacja z produkcją
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