Bedrijven. Merken. Exporteurs. Machines en uitrusting (fabrikanten, leveranciers, service)

STC TECHNO-AC
STC TECHNO-AC is een wetenschappelijk en productiebedrijf dat een breed scala aan
regel- en meetinstrumenten ontwikkelt, produceert en verkoopt die in vele industrieën
worden gebruikt. De belangrijkste werkrichtingen van STC TECHNO-AC zijn de
productie van routevindingsapparatuur, apparaten voor het meten van temperatuur en
vochtigheid en de productie van elektrische autolaboratoria.
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STC TECHNO-AC is een wetenschappelijk en
productiebedrijf dat een breed scala aan regel- en
meetinstrumenten ontwikkelt, produceert en
verkoopt die in vele industrieën worden gebruikt. De
belangrijkste werkrichtingen van STC TECHNO-AC
zijn de productie van routevindingsapparatuur,
apparaten voor het meten van temperatuur en
vochtigheid en de productie van elektrische
autolaboratoria.
Het bedrijf werd in 1992 opgericht door de vereerde Russische
uitvinder Sergej Sergejev, die zijn carrière begon op het gebied van de
ontwikkeling van militaire elektronica. Het bedrijf begon met de
productie van pyrometers, contactthermometers en
traceringsontvangers.

Producten
De productcatalogus van STC
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sporendetectoren.

van STC TECHNO-AC-apparaten is
uitgerust met GLONASS/GPSmodules voor een nauwkeurige
plaatsbepaling en een
betrouwbare opslag van de
verkregen coördinaten. De eigen
ontwikkelde software maakt het
mogelijk om Google.Maps te
gebruiken om de locatie van de
communicatie te volgen en de
coördinaten te exporteren om ze te
gebruiken in het GIS-programma
van de klant.
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Vervaardiging
De groep van bedrijven heeft een volledige productiecyclus
geïmplementeerd, beginnend met de installatie van elektronische
kaarten en de productie van metalen elementen van
apparaatstructuren en eindigend met de kwaliteitscontrole van de
afgewerkte producten in verschillende fasen. Het complex van het
productiegebied van het bedrijf omvat de bewerkingswerkplaats, de
radio-installatie en de montageruimte, de technische controledienst,
de magazijnen, de stands, het kantoor en de proeftuin voor het testen
en testen van de producten. Om hoogwaardige apparaten op de markt
aan te bieden, hebben de specialisten een systeem voor de controle
van de producten op meerdere niveaus ontwikkeld, dat alle gebreken
uitsluit. Bovendien wordt de kwaliteitscontrole uitgevoerd door het
gebruik van een lean manufacturing concept. De totale oppervlakte
van de productiefaciliteiten is 1,7 duizend vierkante meter.

Financiën

De jaarlijkse omzet van de groep van ondernemingen wordt,
samen met de export, geschat op

35,5

miljoen
roebels

De afgelopen drie jaar zijn de inkomsten van de hele groep van bedrijven tot 40% gestegen op de Russische
markt en tot 35% op de internationale markt.
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Dankzij de actieve exportrichting, de productie van hoogwaardige en
diverse regel- en meetapparatuur en een breed klantenbestand, niet
alleen in Rusland maar ook in het buitenland, kan STC TECHNO-AC
zorgen voor een jaarlijkse groei van de verkoop en de vraag naar zijn
producten op de markt. De nettowinst van het bedrijf over de laatste
drie jaar bedroeg 2,6 miljoen roebel. De laatste drie jaar zijn de
inkomsten van de hele groep van bedrijven gestegen tot 40% op de
Russische markt en tot 35% op de internationale markt. De bedrijven
zijn van plan om hun aanwezigheid in het buitenland verder uit te
breiden. Het bedrijf is bereid om vanaf 750 duizend per jaar te
investeren in de exportrichting.
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Bijna 30 jaar in de
industrie

Heeft een volledige
productiecyclus

Breed scala aan hoogwaardige
controle- en meetinstrumenten

Succesvolle export van producten naar
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Contacten

Rusland, regio Moskou, Kolomna, 406, ulitsa Oktyabrskoi Revolutsii
+7 499 110-02-16
sales@technoac.ru
technoac
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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