
W Hyderabad w Indiach marka EQIC stanowi 
synonim wysokiej jakości produkcji uchwytów, 
przyrządów montażowych, sprawdzianów 
oraz tłoczników. Firma część swojego sukcesu 
zawdzięcza szybkiemu przyjęciu najwyższej 
jakości technologii pomiarowych. Producent 
jest pewien, że relacje z Hexagon Manufacturing 
Intelligence będą miały zasadnicze znaczenie dla 
jego rozwoju i sukcesów w przyszłości.

Założona w 1988 roku firma jest wiodącym na rynku 

światowym producentem i dostawcą bardzo dokładnych, 

wysokiej jakości, wspomagających produktywność 

narzędzi dla przemysłu lotniczego, obronnego, 

energetycznego oraz motoryzacyjnego. Wśród klientów 

EQIC znajdują się cieszący się renomą na szczeblu 
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Hexagon’s GLOBAL Classic SR, upgraded with scanning functionality, is a key component of the Eqic quality standard guarantee.

"W naszym procesie, niezależnie od tego jaką część wytwarza 

EQIC, przeprowadzamy kontrolę, aby móc zapewnić nasze 

najlepsze standardy jakościowe. Bardzo wcześnie nabyliśmy 

maszynę TESA MICRO-HITE 3D od jednego z naszych 

dostawców, który także jest dystrybutorem TESA na szczeblu 

lokalnym. Aby zwiększyć dokładność i szybkość wraz z 

rozwojem firmy, szybko dokonaliśmy dywersyfikacji naszych 

urządzeń nabywając maszynę GLOBAL Status, a następnie 

GLOBAL Classic z udoskonalonymi funkcjami skanowania" - 

wspomina Rajendra Prasad. "Aktualizacja za pomocą sondy 

skanującej stanowiła wspaniałe rozwiązanie otwierające 

przed nami nowe możliwości zastosowań. Ewolucja i 

dostosowanie maszyny do potrzeb rynku oraz firmy to 

wspaniała koncepcja i usługa oferowana przez Hexagon" - 

dodaje Rajendra Prasad.

Usługi oferowane przez Hexagon Manufacturing Intelligence 

India to usługi pięciogwiazdkowe.  "Zrozumienie potrzeb 

naszych klientów jest bardzo istotne, a reagowanie na 

nie tak samo kluczowe jak pozostawanie numerem jeden 

lokalnym i międzynarodowym producenci z wyżej 

wymienionych oraz wielu innych branży przemysłowych.

Produkty oferowane przez EQIC zostały podzielone 

na pięć kategorii: odlewanie ciśnieniowe - matryce; 

narzędzia (uchwyty, przyrządy montażowe, sprawdziany, 

tłoczniki, podzespoły, formy wtryskowe, formy wtryskowe 

gorącokanałowe oraz precyzyjna obróbka komponentów); 

elementy obrabiane na obrabiarkach CNC; elementy 

odlewania ciśnieniowego, a także bazy formy. EQIC posiada 

pełną ofertę rozwiązań przeznaczonych dla odlewnictwa - 

od modelowania 3D po projekt form oraz ich wytwarzanie. 

Firma swoim klientom oferuje również możliwość produkcji 

odlewów oraz przeprowadzania obróbki we własnych 

zakładach. 

"Z dumą możemy stwierdzić, że blisko 1000 naszych wysoko 

wykwalifikowanych, profesjonalnych pracowników zapewnia 

doskonałość we wszystkich naszych procesach, zawsze 

wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów" - mówi 

Rajendra Prasad, Dyrektor Oddziału w firmie EQIC Dies & 

Moulds Engineers Pvt. Ltd.

Od samego początku priorytet EQIC stanowiły stałe 

inwestycje w infrastrukturę, która wspomaga inteligentną 

pracę w sześciu siedzibach firmy zlokalizowanych wokół 

miasta Hyderabad, skutkującą ogólną satysfakcją klienta. 

EQIC nieustannie pragnie rozwijać innowacyjne techniki 

i stosować nowe technologie, aby zapewnić sobie status 

prekursora i lidera na rynku. Stosowane przez firmę procesy 

produkcyjne oraz montażowe rygorystycznie wypełniają 

powszechnie stosowane międzynarodowe normy. 
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na rynku indyjskim" - wyjaśnia C.S. Srivatsa, Dyrektor 

Regionalny Hexagon. "Nasi klienci potrzebują szybkich i 

natychmiastowych raportów. Wykorzystywanie różnorodnych 

technologii pozwala nam działać szybciej i mierzyć tak wiele 

cech jak to tylko możliwe" - dodaje Srivatsa.

Usługi posprzedażowe Hexagon są tak samo cenne jak 

szeroki wachlarz produktów oferowanych przez firmę. 

"Usługi Hexagon stanowią jej najlepszy atut" - mówi  

Rajendra Prasad. "Obecność firmy na szczeblu lokalnym 

umożliwia szybkie dostarczanie części zamiennych lub 

odpowiedzi na kwestie techniczne" - dodaje dyrektor.

 "Nasze zaufanie do firmy Hexagon w dużej mierze opiera 

się na wyznaczonej dla nas osobie kontaktowej" - wyjaśnia 

Srinivasan Narayanan, Dyrektor Główny Działu Lotnictwa w 

firmie EQIC Dies & Moulds Engineers Pvt. Ltd. "Jej obecność, 

kompetencje techniczne oraz życzliwość są wyjątkowe 

i doceniane przez cały nasz zespół" - dodaje Srinivasan 

Narayanan.

"Coraz większe potrzeby związane z raportami jakości 

przynoszą nowe wyzwania, ale jednocześnie oznaczają nowe 

możliwości oceny i inwestycji w nowe technologie pomiarowe. 

EQIC chce niebawem zainwestować w tracker do pomiaru 

przyrządów lotniczych w dziale kontroli narzędzi, a także w 

wiele innych współrzędnościowych maszyn pomiarowych 

umożliwiających kontrolę matryc i form, zastępując tym 

samym stare urządzenie TESA MICRO-HITE. 

 "Dzięki szerokiej ofercie rozwiązań Hexagon oraz dzięki 

kompetencji naszej osoby kontaktowej, razem uda nam 

się w przyszłości opracować i stworzyć oprzyrządowanie 

do kontroli jakości. "Dzięki współpracy z Hexagon mamy 

poczucie bezpieczeństwa - a to jest bardzo dobre poczucie. 

Z radością weźmiemy udział w wydarzeniach HxGN 

LOCAL, które odbędą się w Hyderabad, na których 

będziemy mieli okazję spotkać specjalistów, zapoznać 

się z najnowszymi innowacjami oraz ocenić dalsze 

inwestycje. Bardzo cieszy nas fakt, że naszym 

mocnym i rzetelnym partnerem jest firma Hexagon, 

dzięki której dziś i w przyszłości będziemy mogli 

dostarczać najlepsze rozwiązania" - wyjaśnia 

Srinivasan Narayanan.

Bardzo cieszy nas fakt, 
że naszym mocnym i 
rzetelnym partnerem 
jest firma Hexagon, 
dzięki której dziś i w 
przyszłości będziemy 
mogli dostarczać 
najlepsze rozwiązania.

Rajendra Prasad. T
Dyrektor w firmie EQIC Dies & 
Moulds Engineers Pvt. Ltd
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.
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