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Kraus Hardware GmbH toteutti laboratoriotilansa laajennuksen 
Trestonin ESD-suojatuilla ergonomisilla työpisteillä
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Baijerin Großostheimissa Saksassa pääkonttoriaan pitävä elektroniikkayritys Kraus Hardware GmbH 
on valmistanut tuotteitaan jo lähes 30 vuoden ajan. Kraus Hardware kehittää, valmistaa, testaa ja 

uudelleenkäyttää elektronisia kokoonpanoja. Tarkkuuselektroniikan valmistajalla laadun on oltava aina etusijalla. 
Prosessien laadunhallinta aina kehitystyöstä tuotantoon ja myyntiin on siksi sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin 

mukaisesti. Mahdollisten virheiden aiheuttajat pystytään jäljittämään äärimmäisen tarkasti.

Tähtäimessä täydellisyys
 
Asiakkaisiin kuuluu niin suuryrityksiä (muun muassa auto- ja lentoteollisuuden sekä terveysteknologian aloilta) kuin pienempiäkin 
yrityksiä, insinööritoimistoja ja tutkimuslaitoksia. Vaatimukset ovat luonnollisesti korkeat, ja niiden täyttämiseen tarvitaan usein 
huippuunsa kehitettyjä elektronisia kokoonpanoja ja järjestelmiä, jotka vastaavat asiakkaiden tuotteiden tärkeistä toiminnoista. 
Tuotekehityksen, tuotannon ja toiminnallisen lopputestauksen aikana tähdätään siis aina täydellisyyteen.
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Ennakoivat investoinnit tulevaisuuteen 
Kraus Hardware kasvaa – omien tilojensa sisällä. Tuotannon tilat eivät rajoitu enää pelkästään pohjakerrokseen vaan niille on 
varattu 150 m2 tilaa myös toisesta kerroksesta. "Ratkesimme kirjaimellisesti liitoksistamme", toimitusjohtaja Andreas Kraus kuvaa 
yrityksen tuotanto-osaston tilannetta. 

Tästä syystä rakennuksen toiseen kerrokseen lisättiin viime vuonna laboratorio.  Pohjakerroksessa sijainneet työpisteet haluttiin mo-
difioida ergonomian mahdollistavilla lisätarvikkeilla ja varusteluosilla ja ennen pitkää korvata kokonaan uusilla työpisteillä.

Uuden laboratorion ESD-vaunut  
Useita ESD-laboratoriokalusteiden toimittajia vertailtiin 
muun muassa toiminnallisuuden, muokattavuuden ja hinta-
laatusuhteen perusteella. Treston on jo vuosia ollut tunnettu 
ESD-laboratoriokalusteiden valmistaja ja toimittaja. 

Treston-vaunuja on käytetty laboratoriossa jo vuosia, ja 
Kraus Hardware kertoo niistä saadun pelkästään positiivista 
palautetta, mikä oli yksi syy valita Treston. Laboratoriotilaan 
hankittiin Concept-työpöydät ja uudistuneet ESD-suojatut 
Concept-vaunut.

Tavoitteena on ajan mittaan varustaa myös muut tilat samaan 
tapaan. Tällä välin Kraus Hardware käyttää vapaan tilan 
koulutus- ja valmistusprosesseihin, kaapeleiden kokoonpanoon 
ja yhteistoimintarobottien käyttöön. 

"Uusien laboratoriokalusteiden hankinnan tärkeimmät edut 
ovat tilansäästö ja parempi työergonomia", kertoo Kraus 
Hardware GmbH:n toimitusjohtaja Andreas Kraus.

Edut: 
Tilansäästö 
ja parempi 

työergonomia
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Concept-työpöytä sähkömoottorilla

Laatikosto pyörillä

ESD-suojattu Concept-vaunu
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