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Online offerte voor prototypes en series

Kwaliteits printplaten
Invoer van ordernummer
en naam van de printplaat

Al uw printplaten, of het nu gaat om prototypes of
series bestelt u eenvoudig en snel op
safe-pcb.com

Keuze van de levertijd
Korte fabrikagetijden:
2, 3, 4 - 8 dagen

Afmeting, opmaak paneel,
scheiding van circuits
FR4/SMI/FR4 dikte zonder
koper: 0.3-3.2mm
HAL/Chem. Ag/Chem. Au
Lagen : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cu : 17, 35, 70, 105, 140µ

Op onze intuïtieve website maakt u
direct uw offertes, bekijkt u levertijden
en plaatst u uw bestellingen. U ziet een
preview van de door u bestelde
printplaat en u kunt stap voor stap de
productie en het transport tot aan uw deur
volgen.

Informatie:
. stuks- en totaalprijs
. Aantal printplaten
. Aantal panelen
. Oppervlakte print/totaal
. Totaal gewicht

Opties voor soldeermasker
en markeringen

Ruimte voor specifieke
opmerkingen

Elektrische test, stencil
Technische opties voor
de printplaat

Als u vragen hebt over de website, uw
bestelling of onze mogelijkheden kunt u ons
bereiken op 035 678 19 21.

Hoge kwaliteit
Printplaten FR4 en SMI van het merk VENTEC
Kwaliteits soldeermasker, glanzend of mat
100% elektrisch getest + AOI bij meerdere lagen
Kwaliteitscontrole op diverse punten van de productie
UL en Rohs gecertificeerd

Wat kunt u van ons verwachten:

Met de PCB calculator
ziet u in een oogopslag
de verhouding tussen
prijs, aantal en levertijd.
Een handige tool voor
de inkoper.

Volgen van orders en bestelgeschiedenis

Nieuwste productiemiddelen

Prijsinformatie over de
geselecteerde order
. Stuks- en totaalprijs

Geautomatiseerde galvanische en lijn (2015)
CNC boorstations (2013/2015)
Nieuw CNC freesstaion
5 flying probe testers (2012/13/14/15)

Zoeken en filteren in uw
geproduceerde printplaten

Download van technische
bestanden
. Gerber / stencils
. Panelen
. Afbeelding van de print

Lopende bestellingen en
historie van reeds geleverde
bestellingen

Lage resolutie afbeelding van
de print van de geselecteerde
orderregel

Korte levertijden
4 dagen tot ontvangst voor dubbelzijdige printplaten
5 dagen voor multi layer printplaten
5-6 dagen voor grote series dubbelzijdige printplaten
10 dagen voor alle andere grote series
De website actualiseert de prijs direct aan de hand van
de levertijd.

Chemische lijn

Legenda van lopende
bestellingen (kleurcode)

Met behulp van de preview
van de print kunt u controleren
of de gerberbestanden correct
zijn en of de door safe PCB
voorgestelde paneelindeling
naar wens is.

Electrische test

visu.TOP

Onze klanten

CNC freesstaions

Producenten
Adviesbureaus

7%

1%

Eindgebruikers

Prijzen direct online
Offertes voor zowel prototypes als series direct online
Uw order wordt gegenereerd vanuit deze offerte
Vaste prijzen inclusief transport: één netto prijs

PCB fabrikanten
Anders

23%
57%
12%

PDF bestanden : . Order
. Vrachtbrief
. Faktuur
. Kwaliteitsrapport

Volg uw zending via de
website van de transporteur.
Opent direct de website van
DHL en laadt het tracking
nummer

visu.BOT

>1.000 order/maand
Boorstation (4 kops)

Herhaalopdracht van een vorige
bestelling met één klik

De beste site online
voor de aankoop van uw printplaten

