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Sterk in
 assemblage

Sterktes
• Zeer flexibel in proto’s en middelgrote reeksen
• Hoge reactiesnelheid
• Prijscompetitief / beperkte overhead
• Technologisch up-to-date
• Full service: van designbetrokkenheid, componentaankoop, 

assemblage, coating, kabels, testen, inbouw

Machinepark
Page NV beschikt over alle moderne geautomatiseerde 
assemblage- en soldeertechnieken.
Onze leveranciers zijn Juki, MPM, KY, Takaya. We investeren 
jaarlijks ongeveer een half miljoen euro in uitrusting.

Processen
Alphametals en Rotec (stencils) zijn onze vaste waarden

Design-for-X Manufacturing,
Test, Reliability
5 medewerkers met elk 20 jaar elektronica ontwerp- en 
fabricage ervaring helpen u graag. Ideaal is contact in de 
ontwerp fase. Waar we kunnen geven we graag advies omtrent 
componentenkeuze  (beschikbaarheid, equivalenten...) en lay-out. 

Componentenaankoop
We gebruiken bij voorkeur onze eigen voorraad voor de courante 
componenten. Specifieke onderdelen zijn in overleg met de klant, 
en worden vaak toegeleverd. Zelf proberen we sterk te staan bij 
de Belgische distributeurs. 

Proto’s op enkele dagen
De ontwerper is steeds welkom in onze werkplaats. Zo ziet de 
klant zelf welke technieken handwerk-reducerend en kwaliteits-
verhogend werken. Dit is DFM (Design For Manufacturing) in de 
praktijk. Gemiddeld hebben we wekelijks 10 tot 20 nieuwe designs. 
We kunnen werken zonder stencil, dankzij onze pastajetter.

Grote reeksen
Onze machines draaien hier geregeld in méér dan 3 ploegen. 
Orders van 500 000 componenten worden op 1 werkdag op 1 lijn 
bestukt. Ons SMD team is een groep van een 30-tal vakmensen, 
we zitten met 3 recente lijnen.

Kabelconfectie: knip-strip-krimp
Team van 10 tal medewerkers met moderne gereedschappen.

Burn-in / omgevingstesten
We zijn met een 10-tal ervaren elektronici.

Vernissen en manueel opgieten/lijmen
Nordson Asymtec & PVA coaters: urethane, epoxy en silicone

Invoegbedrijf en inschakelbedrijf 
We zitten vaak met een 20-tal mensen in gesubsidieerde 
tewerkstelling, zo doen we onze bijdrage in Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

Transport
We hebben eigen transport, op dinsdag richting Antwerpen, op 
vrijdag richting Leuven.
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Elektronica-fabricage
Kabelconfectie - inbouw
Testsystemen - ontwerpadvies

Op vandaag staat Page Electronica voor een team van 
meer dan 150 vakmensen, uitgerust met de modernste 
elektronica-fabricage & test- technieken, werkzaam in 
3 ploegen, 6 dagen per week.
Onze assemblagerobots werken 24/24.

IPC-A-610F klasse 2 is onze standaard, op aanvraag 
ook klasse 3. Page NV  heeft een ISO9001 certificaat en 
doet verder geregeld beroep op de kenniscentra Sirris 
en Imec. De firma hecht veel waarde aan langdurige 
relaties met de medewerkers, klanten en leveranciers.
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Nieuwe productieruimte
PCB assemblage verhuist naar de Poperingse industriezone, in 
een voormalig Barco gebouw. Zo komt er ineens 3500 m² mooie 
productieruimte bij. In de huidige gebouwen blijft de fabricage 
van kabelbomen en de assemblage van apparaten. 

Industriezone PCB assemblage
Frankrijklaan 22 
8970 Poperinge

Poperinge centrum

Fabricage kabelbomen / Assemblage apparaten
Casselstraat 210
8970 Poperinge

Klanten
We werken al een tiental jaar voor Unitron, Televic, Renson, ADB, 
CMC,... Met veel van deze bedrijven zijn we mee opgegroeid.
Op vandaag hebben we een 140 actieve klanten in Vlaanderen.

www.page.be


