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Švédska spoločnosť ExCal pôsobí na slovenskom trhu v oblasti
testovania a kalibrácie meracích prístrojov úspešne už dva roky.
Materská spoločnosť ExCal AB vznikla v roku 2000 odčlenením
oddelenia opráv prístrojov od Ericsson Söderhamn. Toto oddele-
nie pracovalo v oblasti merania, opráv a údržby meracích prístro-
jov a kalibrácie od polovice sedemdesiatych rokov. V roku 2004 sa
vzhľadom na rastúci elektrotechnický priemysel a celkovo silný
rast hospodárstva firma rozhodla pôsobiť aj na slovenskom trhu,
kde sa jej podarilo získať ako klientov významné nadnárodné spo-
ločnosti pôsobiace v elektrotechnickom priemysle.

Hlavným zameraním spoločnosti ExCal na slovenskom trhu je
kalibrácia elektrotechnických zariadení prevažne určených na
podporu výroby spotrebnej elektroniky, ale i meradiel iných fyzi-
kálnych veličín, ako sú napríklad hmotnosť či dĺžka. Najväčším
kreditom spoločnosti v tomto smere je cena a flexibilita, pretože
jej technici sú schopní väčšinu kalibrácií robiť priamo na mieste
u zákazníka, a to počas výroby s minimálnym zdržaním. Toto je
v dnešnej časovo obmedzenej dobe veľkou výhodou hlavne pre
spoločnosti s nepretržitou výrobou.

Ďalšou z aktivít, ktoré spoločnosť ExCal ponúka, je komplexný
vývoj testovania, testovacích zariadení a ich implementácia vo vý-
robe. Čo to znamená pre zákazníka? V prvom rade je zákazník
odľahčený od náročného vyhľadávania vhodných dodávateľov či
už v oblasti vývoja hardvéru alebo softvéru a môže sa plne spo-
ľahnúť na skúsenosti ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú už niekoľ-
ko desaťročí. Spoločnosť ExCal nesie so sebou sieť overených
partnerov, ktorí spoločne tvoria kvalifikovaný tím v oblasti vývo-
ja testovacej techniky. Medzi najvýznamnejších partnerov patria
firmy:
• Schaffner – zameraný prevažne na testovacie systémy určené

na testovanie zdrojov, záložných zdrojov a podobných systé-
mov; má vybudovaný kompletný výrobný program zameraný
na výrobu elektronických záťaží rôznych typov a s možnosťou
rekuperácie energie.

• Saab Test Systems – testovacie systémy určené na testovanie
zložitých integrovaných systémov, ako sú riadiace moduly, vy-

sokofrekvenčné zariadenia a systémy, kde treba pri testovaní
konkrétne špecifikovať oblasť nefunkčnosti.

• Columbia – v spolupráci so spoločnosťou ExCal dodáva na slo-
venský trh testovacie ihly a puzdrá do obvodových a funkčných
testovacích zariadení (ICT, FT). Jej hlavnou činnosťou je však
návrh, výroba a zapojenie testovacích adaptérov na základe zá-
kazníckej špecifikácie.

Spoločnosť ExCal CE rozšírila na základe požiadaviek zákazníkov
svoje zameranie aj na poskytovanie prvej pomoci pri riešení
problémov s testovacími systémami a so zaškolením technikov
na realizáciu bežných opráv a údržby. Táto služba je medzi zákaz-
níkmi obľúbená, pretože v poslednom čase je veľký problém
získať technické podklady, príručky a kvalifikovaných ľudí
na obsluhu starých systémov transferovaných prevažne zo západ-
nej Európy spoločne s výrobou.

V ostatnom čase spoločnosť ExCal zaznamenala na Slovensku
záujem najmä o „outsourcing“ testovania, ale aj o testovacie ihly,
na ktoré ExCal ponúka mimoriadne ceny a zľavy pri pravidelnom
odbere.

Vďaka silnému zázemiu a dlhoročným skúsenostiam materskej
firmy obklopenej kvalitnou sieťou partnerov dokáže ExCal po-
núknuť služby a technické poradenstvo nadštandardnej kvality
a rozsahu.
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