
Bemutatkozik az AUTER Elektronikai Kft. 

 

Az AUTER Elektronikai Kft. 27 éve szereplője a magyar elektronikai piacnak. Alakulásunk óta nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyártási minőségre, a folyamatos fejlesztésre és vevőink elégedettségére.  

Az AUTER Elektronikai Kft. fő tevékenysége az egy-, kétoldalas és többrétegű nyomtatott áramköri lapok, 
fóliatasztatúrák, fóliabillentyűzetek tervezése és gyártása. Foglalkozunk továbbá műszer előlapfóliák 
tervezésével és gyártásával illetve vezető vagy szigetelő pasztával történő szitázással is. A grafikus fólia 
egy poliészter vagy polikarbonát fólia. Nagy többségében a hátoldalon több színnel szitázott, esetenként 
domborított, matt fóliák esetén az átlátszó részeken (pl. kijelzőnél) üvegesített vagy színes áttetsző ablakú, 
nagyon jó fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező - víznek, olajnak, gyenge savnak és lúgoknak 
ellenálló - fólia. A grafikus fólia önmagában is lehet késztermék! Öntapadó fóliával vagy fólia nélkül. 

Egyre nagyobb a kereslet a merev nyomtatott áramköri lemezek mellett a flexibilis nyomtatott áramkörök 
gyártása iránt, melyhez cégünk rugalmasan alkalmazkodik és legkülönlegesebb igényeket is teljesítjük. 
Célunk, hogy minőségben magas színvonalon, de "hazai" árakon tudjuk flexibilis áramköreinket - akár 
fóliatasztatúrába szerelve is - kínálni, valamint hogy ezen a területen is minél felkészültebben várjuk a 
hazai és külföldi fejlesztők "legváratlanabb" és "leglehetetlenebb" elképzeléseit, igényeit. 

A piac igényeire reagálva mintegy 10 éve az Auter Elektronikai Kft. merev-flexibilis nyomtatott áramkörök 
tervezését és gyártását is vállalja. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos fejlesztésre. Több beszállítóval 
állunk kapcsolatban, hogy az Auter gyártási technológiájához az árban és minőségben is legjobban 
illeszkedő alapanyagokat és vegyszereket alkalmazzuk. Célunk ezúttal is az egyedi, speciális vevői igények 
kielégítése, egyszerűbb illetve többrétegű felépítéssel tervezett merev-flexibilis áramkörök gyártása. 
Rugalmasan, rövid átfutási idővel reagálunk a különböző vevői igényekre és magas fokú szakmai 
felkészültséggel támogatjuk a tervezés és gyártás teljes folyamatát. Hosszú távú célunk, hogy ezen új 
termékünket minél szélesebb körben megismertessük a hazai konstruktőrökkel és megbízható gyártási 
hátteret teremtsünk a legmodernebb elektronikai készülékek fejlesztéséhez. 

2011 óta gyártunk alumínium és teflon, illetve egyéb alapanyagú nyomtatott áramköröket egyedi vevői 
igények kielégítésére. RO3000, RO4003, RO4350, LX300 Rogers duroid, RF35 Taconic, FR25 Arlon, 
NX9000 Nelco stb. 

A gyártás-előkészítés és műszaki szakembereink igyekeznek vevőink legkülönfélébb igényeit is úgy 
megtervezni és előkészíteni, hogy a legyártott késztermékkel maximálisan elégedett lehessen ügyfelünk. 

Az AUTER minőségügyi rendszere 1997 óta ISO 9001 szabvány szerint tanúsított. Jelentős energiát 
fordítunk a környezetvédelemmel kapcsolatos javító és fejlesztő munkákra. UL tanúsítással 2002 óta 
rendelkezünk, valamint egyetlen magyar vállalatként 2003 óta tagjai vagyunk a nyomtatott áramköröket 
gyártó vállalatok jól ismert nemzetközi szervezetének, az EIPC-nek. 
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