Den perfekta elektroniken
för mät- och reglerteknik

Andreas och Gabor Kleimann,
företagsledningen: ”Toppkvalitet
lever på förtroende.”

Ansvar och engagemang

Det är människor som driver
fram idéer och som förverkligar
pålitliga produkter

Störk-Tronic i Stuttgart är en av de ledande
tillverkarna av elektronisk mät-, styr- och
reglerteknik inom områdena kylteknik och
värmesystem. Vårt företags kompetens
och innovationskraft baseras på ett nära
samarbete med våra partners, vars impulser
vi omsätter i kundspecifika lösningar.
Ett kvalitetsåtagande
Där våra produkter används handlar det om
att kombinera effektivitet med den modernaste
teknologin, i nätverksbaserade system inom
medicin, livsmedelsindustri eller maskintillverkning. Baserat på detta åtar vi oss som
tillverkare att leverera förstklassiga produkter.
Det säkerställer Störk-Tronic genom att
använda förstklassiga komponenter och en
absolut pålitlig kvalitetskontroll. För detta, och
ett ärligt och partnerskapsinriktat samarbete
med våra kunder, ansvarar företagsledningen
personligen.
Miljövänliga produktionsprocesser
Våra produkter säkerställer att det förbrukas
så litet energi som möjligt, men samtidigt
så mycket som krävs. Även vi som företag
förpliktigar oss att använda miljövänliga och
resurssparande produktionsprocesser.

Högteknologi från Stuttgart: Utveckling och produktion under samma tak.

”I vår egenskap av marknadsledare inom
medicinska kylapparater är flexibilitet
och kvalitet ett av de viktigaste kriterierna
vid val av våra leverantörer. Samtidigt
uppfyller Störk-Tronic alla krav,
från prestationsförmågan till användarvänligheten. Därför satsar vi på
Störk-Tronic.”
Dr. Jochen Kopitzke, verkställande direktör och delägare av
Philipp Kirsch GmbH
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Hårdvaru- och programvaruutveckling

Specialister från alla
ingenjörsdiscipliner samarbetar
under ett och samma tak

„Jag betraktar Störk-Tronic som
mycket professionellt och erfaret.
Deras produkter håller alltid
högsta kvalitet. De förstår vårt
behov av kontinuerlig innovation
och omsätter alltid exakt de krav
vi har ställt. Därför kommer vi
att fortsätta vårt samarbete med
Störk-Tronic.“
Edgar Holzäpfel, teknisk chef:
”Varje enskild medarbetare ansvarar
för en pålitlig teknik och miljövänlig
hantering av resurserna.”

Victoria Hopkins, verkställande direktör,
Hopkins Catering Equipment Ltd.

Var femte medarbetare hos Störk-Tronic
arbetar med utveckling. Det har goda skäl:
Kontinuerliga investeringar i forsknings- och
utvecklingsarbete är basen för vårt ingenjörsarbete och utgör därmed grunden till den
solida position som Störk-Tronic har på
marknaden. Det är endast så man kan skapa
innovativ och framtidssäker teknologi.
Intensivt utbyte och korta vägar
Tack vare detta intensiva utbyte utvecklar
Störk-Tronic såväl egna produkter som
komplett utveckling fram till serietillverkning
på kundernas uppdrag. Optimeringen av de
mekaniska komponenterna görs med
3D CAD-konstruktion och Rapid Prototyping.

Skräddarsytt
ingenjörsarbete:

Egenutveckling även i detaljerna

Var femte
medarbetare

Vare sig det rör sig om kopplingsutveckling,
kretskortslayouter, programvara eller
anslutningsteknik så utvecklar våra
specialister själv nästan alla enskilda delar till
våra produkter. Ofta ger kunderna oss
uppdrag att ta fram kompletta applikationer.

Innovation och härdningstest
Ofta uppstår det lösningar som i denna
form endast går att hitta hos Störk-Tronic.
Redan i ett tidigt utvecklingsstadium
genomgår produkterna en serie härdningstester.

arbetar med
utveckling.

”Våra båda företag står för
samma värderingar: Flexibilitet,
mångåriga samarbeten,
innovationer och kundspecifika
lösningar. Branschövergripande
kompetens och ”100 % Made in
Germany” gör Störk-Tronic till en
uppskattad leverantör.”
Achim Kaiser, verkställande direktör och
delägare av FRYKA -Kältetechnik GmbH

Optimering i dialog: Hårdvaruutvecklingen och
programmeringen sker i nära samarbete med kunden.

”I vår egenskap av marknadsledare
inom vinteknologi är det viktigt för oss att
vara innovativa och uppfylla våra
internationella kunders höga kvalitetskrav.
I Störk-Tronic har vi hittat en flexibel
partner, som innebär att snabbt kan
omsätta nya idéer och som precis som
vi ser högsta kvalitet som en självklarhet.
Efter mer än 10 års framgångsrikt
samarbete är vi övertygade om att
Störk-Tronic även fortsättningsvis är vår
strategiskt rätta samarbetspartner.”
Klaus Deschka, verkställande direktör,
WFT Wein-Fruchtsaft-Technologie Handelsges.m.b.H

Produktion

Nollfelsproduktion och
en hög flexibilitet genom
innovativ teknologi

Kvalitetskraven hos Störk-Tronic följer en
enkel formel: felfria produkter oavsett antal.
Det är vi inte bara skyldiga våra kunder,
utan också märkningen ”Made in Germany”.
Därför investerar vi kontinuerligt i
högmoderna tillverkningsanläggningar
och satsar redan under produktionen på
en kvalitetskontroll i flera steg.
Varje kretskort jämförs med en referensdel.

”Vi har höga krav på precision och kvalitet.
Det är orsaken till att samarbetet med
Störk-Tronic har stor betydelse för oss.”
Holger Kupka, Kupka, verkställande direktör,
medingLab Temperiertechnik

Omsorg och precision
Kretskort är hjärtat i varje styrning och
produceras därför med maximal omsorg.
Råämnena för kretskortstillverkningen lagras
vakuumförpackade. Högmoderna Siemens
bestyckningsautomater placerar SMDelementen (surface mounted device) med en
noggrannhet på 0,01 millimeter. Optiska och
elektroniska kontroller övervakar förloppet.
Vid den efterföljande lödningen
förhindrar en exakt definierad och homogen
temperatur att komponenterna överhettas.
Det säkerställer en maximal livslängd.

Varje manuellt bearbetningssteg dokumenteras med ett personligt identifikationssigill
på kretskortet.

”Vi fokuserar på att hitta den bästa
lösningen för våra kunder. Det är också
en grundprincip för Störk-Tronic. Vi anser
oss vara i goda händer.”
Helmut Pilz, verkställande direktör,
AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
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Kvalitetsstyrning

En komplett kontroll
av de enskilda delarna i alla
produktionsstadier

Till nollfelsproduktionen hör en kvalitetskontroll utan luckor i varje produktionsstadium. Innan bestyckningen kontrolleras
att varje komponent är funktionsduglig. Varje
kretskort går igenom flera kontrollprogram
innan det monteras. Vid en optisk kontroll
bearbetas eventuella avvikelser manuellt
under mikroskop. Utbildade medarbetare
scannar in varje kretskort och jämför det med
en referensdel. Programvara kopieras endast
in på perfekta kretskort.

”Företaget ScanBox är känt för förstklassig
kvalitet och innovativa produkter. Därför är det
av avgörande betydelse för oss att vi, i
Störk-Tronic, har hittat en partner med intuitiva
och mycket pålitliga produkter som uppfyller
våra höga kvalitetskrav.”
Torbjörn Peltonen, verkställande direktör,
ScanBox AB

Vi lämnar ingenting åt slumpen. Innan leverans genomgår
varje enskild regulator ett 24 timmars långtidstest i
kontrollanläggningen. Först när regulatorn klarat testet får

Härdningstest under verkliga
förhållanden
Efter den elektriska kontrollen med hjälp av
flera In Circuit och funktionstestare monteras
varje produkts enskilda komponenter manuellt.
Avslutningsvis genomgår den färdiga
utrustningen ett Burn In Test under 24 timmar
med över- och underspänning, så att säga
ett Stress Test under reala förutsättningar.
Den elektromagnetiska kompatibiliteten hos
Störk-Tronics utrustning överträffar markant
EMV-direktiven.
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den det slutliga kontrollsigillet.

”Den elektroniska utrustningen från
Silex är av mycket hög kvalitet,
energisparande, snabb och mycket
effektiv. Det beror inte minst på StörkTronics innovativa och skräddarsydda
regleringsteknik. Vi hoppas på ett
fortsatt gott samarbete.”
Kay Scholz, verkställande direktör,
Silex Elektrogeräte GmbH

“Sveba Dahlen är en av de ledande
tillverkarna inom bageriteknik. Vi har
sedan 1980-talet ett nära samarbete
med Störk-Tronic och ser företaget som
effektivt, pålitligt och tekniskt ledande
I Störk-Tronic har vi en partner, som
alltid har hittat de idealiska lösningarna
på våra krav.”
göran haglund, inköpschef,
sveba-Dahlen ab

”Friteringstekniken är ett mycket speciellt
område där det krävs temperaturspecialister som Störk-Tronic, som förstår
sig på sitt hantverk och som tillverkar
produkter som är anpassade efter de
specifika kraven hos fritöser.“

störk-tronic är certifierat

ries goes, verkställande direktör,
florigo frying equipment b.v.

enligt iso 9001:2008 och
14001:2004 för kvalitetsoch miljöstyrning.
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störk-tronics teknologi återfinns
bland annat inom branscherna
restaurang och storkök, laserteknik,
bryggerier, fastighetsteknik,
maskintillverkning, bageriteknologi
och livsmedelskylning.
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störk-tronic är självkontrollerande och
kan, om så önskas, styras via internet.

Rådgivning, service, branscher

kunDer över hela värlDen har förtroenDe
för störk-tronics teknologi,
alla Dagar unDer året, år efter år.

”För att producera världens mest
exklusiva och bästa kaffemaskiner krävs
bästa tänkbara temperaturkontroll.
Därför har vi bestämt oss för
Störk-Tronic.“

Vid leverans och kundservice fokuserar
vi på snabbhet och pålitlighet. Utrustningen
lämnar vårt företag redan en dag efter att
den tillverkats och genomgått 24 timmars
härdningstest. Till vårt försäljnings- och
servicenät hör, utöver vår huvudanläggning
i Stuttgart och vår filial nära Paris, agenturer
i samtliga tyska regioner och många
europeiska länder.

kees van der Westen, verkställande direktör,
kees van der Westen espressonistic Works b.v.

Effektiv kundtjänst
Vår kundtjänst i Stuttgart besvarar alla frågor
om teknologi, nyheter, leveransprogram och
kundspecifika parametrar. Varje styrning
har ett individuellt serienummer och kan på
så sätt tilldelas kunder och monteringsplatser
över hela världen. Det säkerställer snabb och
effektiv rådgivning.

utöver kundspecifik
tidsenlig leverans
förverkligar störk-tronic
alla tänkbara logistiska
former. standardmässiga
regulatorer kan
levereras snabbt, direkt
från vårt lager.

miljöcertifieringen är
obligatorisk och våra interna

”Värdebeständighet och lång livslängd
kännetecknar produkterna från
Metagro. Störk-Tronics högkvalitativa
regulatorer Tronic avrundar våra
produkter och sörjer för hög kundnytta
under många år.”

krav är naturligtvis ännu högre.

Di alfred hochecker, prokurist / försäljningschef,
metagro edelstahltechnik ag
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