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NYHETSBREV hösten 2011
Nyheter

Affärsidé

Den 15 november i år har Cogra tillverkat mönsterkort i Älvängen under 15 års tid.
Mycket har hänt sen dess och det senaste året har en
hel del skett i fabriken. Inte minst på investeringssidan.

•

Helautomatisk borr/fräsmaskin

•

Texttryckprinter

•

Förbehandling av lödmask

•

Etslina med ny etsprocess

•

Silveråtervinning

Vi har också gjort en storsatsning på att renovera
produktionslokaler och personalutrymmen.

Utvecklarservice
Kommer vi fortsätta med och att utveckla.

•

Nu även med lödmask, på 2 ad och +700 kr.

•

Stencil ca halv A4 för 600 kr

Stenciler

8-10 lagers kort
från 5 ad
Vi höjer vår kapabilitet.
Ny etslina, ny borrmaskin
och förbättrad miljö för
hantering av tunna innerlager.

UL-certifkat
Cogra Pro AB är
UL-ack. i klass V0-94.
UL-file nr : E227943

Mässor
Den 14/10 finns vi på
”The Evertiq Convention”
i Lund. Ett endagsseminarium om utvecklingen
inom mönsterkortproduktion.
Den 17-19/4 2012 i Kista,
har vi en monter på
S.E.E.2012.

Produktsortiment
• Enkelsidigt, dubbelsidigt
• Multilayer, till 10-lager
• Enstaka kort, prototyper
• Små-och medelstora
serier
• Laserskurna stenciler
• Material - FR4, teflon,
metallbas
• PCB-layout

Leveranstider

Vi tillverkar både kort och stencil.
Kan det bli enklare?

Kapabilitet

Inga mellanhänder, vi har all kompetens i huset.

I korthet:

Produktionsanpassade stenciler över dagen för 1600
kr. Passande till de flesta
förekommande ramar.

Mönsterkort upp till 10 lager.

Vi erbjuder även handledning i effektivisering
av ytmonteringsprocessen, ex. Pin in Paste
(PiP).

Blinda vior - förhållande 1:1

Cogra Pro AB
Bindgarnsgränd
Box 68
446 22 Älvängen

Cogra skall med egen
tillverkning av mönsterkort
i en rationell, miljöriktig och
effektiv produktionsprocess, hålla korta ledtider, hög kvalitet samt hög
servicegrad och därmed
vara kundens bästa alternativ.

Min ledare/isolation - 0,10 mm
Min. färdigt hål - 0,2 mm
Laminat - FR4, teflon, aluminium
Oxidskydd - HAL Sn100c och
Kem.Ni/Au

Tfn : 0303-334140
Fax : 0303-334149
Org.nr : 5565356416
info@cograpro.se
www.cogra.se

Utvecklarservice
Underlag före kl 10, leverans samma dag
- dubbelsidigt utan lödmask
Med lödmask - 2 ad
Expressjobb
Enkel, dubbelsidigt
från 8 tim
Multilayer från 48 tim
Normaljobb
Samtliga typer 7-8 ad

Kontaktpersoner
Teknik: Mikael Kwarnmark, mikael@cograpro.se, 0303-334144
Försäljning: Johan Kwarnmark, johan@cograpro.se, 0303-334141
Kvalitet/Miljö: Karin Kwarnmark, karin@cograpro.se, 0303-334143
Beredning: Lennart Andersen, info@cograpro.se, 0303-334142
Stenciler: Håkan Haraldsson, hakan.haraldsson@cograpro.se, 0703-319145

