Om du inte kan läsa mailet klicka här

GARAM Elektronik förvärvar GiGAMil
GARAM Elektronik AB har per 2008-11-05 förvärvat GiGAMil AB. GiGAMil är verksamt inom kristaller &
oscillatorer, kontaktdon, GPS-applikationer och EMI/RFI.
Kunderna finns främst inom områdena medicinteknik, försvar, rymd och telecom. GiGAMil kommer att
integreras i GARAMs verksamhet och personalen följer med till det nya bolaget.
Vi är övertygade om att affären innebär positiva effekter som en följd av att vi ytterligare stärker vår
kompetens och breddar vårt produkterbjudande.
GARAM Elektronik AB ingår sedan tidigare i ThinkWay koncernen.
Läs mer »

Efter den goda responsen från vårt föregående nyhetsbrev med bla.
Spectra-Strip så vill vi visa er ytterligare möjligheter med SpectraStrips flatkabelsortiment. Amphenol Spectra-Strip är en av världens
största producenter av flatkabel med ett mycket stort utbud av olika
flatkablar och fiberoptikkabel. Prova oss! Det lönar sig!
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Flatkabel Grå Zip, Serie 191-2801
Den mes prisvärda flatkabeln för standardapplikationer
UL/CSA Godkänd
Läs mer »

Högflex kabel, Serie 191-2811/19
För applikationer med upprepade rörelser
Klarar upp till 100 miljoner böjningar
Läs mer »

Rundmantlad Flatkabel - Serie 159-2801
Rundmantlad partvinnad flatkabel - Serie 159-2832
Rundmantlad lös partvinnad Flatkabel - Serie 169-2832
- Flexibel rundmantlad kabel för massterminering
- Tillgänglig med eller utan EMI/RFI skärmning
- Tydlig markering på yttermantel för att identifiera de flata sektionerna
- Tillgänglig som färgkodad eller grå
Läs mer »

Halogenfri flatkabel - Serie 193-2890
För applikationer som kräver kabel som inte avger skadliga gaser vid
eventuell brand.
Flamskyddsklass UL VW-1
Läs mer »

Färgkodad flatkabel - 135-serien - 3C
När spårbarhet krävs är denna färgkodade kabel utmärkt för
massterminering
UL-godkänd
Läs mer »

Partvinnad laminerad flatkabel - 132-Serien
Färgkodad partvinnad kabel för termintering med IDC-kontakter.
Upp till 68 ledare (34 par)
UL-Godkänd

Läs mer »

Helmantlad flatkabel - 151/152-Serien
Används där skärmning är önskvärd.
151-serien har standardzipkabel
152-serien har twistad innerkabel
UL-Godkänd
Tål tuffa miljöer
Läs mer »
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