
Intian Hyderabadissa EQIC tunnetaan 
korkealaatuisten ohjainten, kiinnittimien, 
mittareiden ja puristustyökalujen valmistajana. 
Yrityksen menestyksestä voidaan osaltaan 
kiittää varhaisessa vaiheessa tapahtunutta 
korkeatasoisen teknologian käyttöönottoa. Yritys 
on vakuuttunut siitä, että yhteistyö Hexagon 
Manufacturing Intelligencen kanssa tulee olemaan 
tärkeä tekijä sen tulevan kasvun ja menestyksen 
kannalta.

Vuonna 1988 perustettu yritys on johtava huipputason 

toimija huipputarkkojen, korkealaatuisten, 

yhdenmukaisten ja tuottavien työkalujen valmistuksessa 

ja toimituksessa esimerkiksi ilmailuteollisuuden, 

puolustusteollisuuden, energiantuotannon ja 

autoteollisuuden alalla. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu 
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”Prosessiemme mukaisesti joka ikinen EQICin valmistama 

osa tarkastetaan parhaan laatustandardimme 

varmistamiseksi. Hankimme jo varhaisessa vaiheessa TESA 

MICRO-HITE 3D -koneen eräältä toimittajaltamme, joka oli 

myös paikallinen TESA-jakelija. Lisätäksemme tarkkuutta ja 

nopeutta yrityksen kehittyessä monipuolistimme nopeasti 

kalustoamme GLOBAL Status -koneella ja myöhemmin 

skannaustoiminnolla päivitetyllä GLOBAL Classic -koneella” 

Prasad muistelee. ”Skannausanturilla päivittäminen oli 

erinomainen ratkaisu, joka avasi uusia sovelluskohteita. 

Koneen kehittäminen markkinoiden ja yrityksen tarpeiden 

mukaan on Hexagonin tarjoama hieno konsepti ja palvelu”.

Hexagon Manufacturing Intelligencen Intiassa tarjoamat 

palvelut ovat ehdottomasti viiden tähden palveluita. 

”Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevan 

tärkeää, ja ratkaisujen tarjoaminen aivan yhtä tärkeää, 

kun tavoitteena on pysyä ykkössijalla Intian markkinoilla” 

selittää Hexagonin aluejohtaja C.S. Srivatsa. ”Asiakkaamme 

tunnetuimpia paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä näiltä ja 

monilta muilta aloilta.

EQIC-tuotevalikoima jakautuu viiteen osa-alueeseen: 

painevalumuotit, työkalut (ohjaimet, kiinnittimet, mittarit, 

puristustyökalut, osakokoonpanot, ruiskuvalumuotit, 

kuumakanavaruiskuvalumuotit ja tarkkuusosien työstö), 

CNC-työstetyt osat, painevaluosat ja muottipohjat. Valikoima 

kattaa valuosien valmistuksen 3D-mallinnuksesta muotin 

suunnitteluun ja valmistukseen, ja lisäksi yritykseltä on 

myös mahdollista saada valuosat ja työstö yrityksen sisällä 

toteutettuna. 

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme sanoa, 

että yrityksemme lähes 1 000 erittäin pätevää, 

monitaitoista ja ammattitaitoista työntekijää on 

omistautunut varmistamaan huippuosaamisen kaikissa 

prosesseissamme ja pitämään asiakkaidemme tarpeet aina 

etusijalla”, sanoo EQIC Dies & Moulds Engineers Pvt. Ltd:n 

toimialajohtaja Rajendra Prasad.

EQIC on alusta lähtien asettanut etusijalle jatkuvat 

investoinnit älykästä työskentelyä tukeviin rakenteisiin, 

mistä on seurannut täydellinen asiakastyytyväisyys 

kuudessa toimipaikassa Hyderabadin alueella. Yritys 

pyrkii jatkuvasti kehittämään innovatiivisia tekniikoita ja 

ottamaan käyttöön uusia teknologioita ja näin varmistamaan 

asemansa suunnannäyttäjänä ja markkinajohtajana. 

Yrityksen valmistus- ja kokoonpanoprosesseissa 

noudatetaan tiukasti tunnettuja kansainvälisiä standardeja. 
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tarvitsevat nopeita ja välittömiä raportteja. Eri 

teknologioiden avulla pystymme olemaan nopeampia ja 

mittaamaan mahdollisimman monia ominaisuuksia”.

Hexagonin tarjoamat jälkimarkkinapalvelut ovat aivan 

yhtä korvaamattomia kuin yrityksen laaja tuotevalikoima. 

”Hexagon tarjoaa parasta palvelua”, sanoo Prasad. ”Yrityksen 

paikallinen toiminta mahdollistaa varaosien nopean 

toimituksen ja nopean reagoinnin teknisiin kysymyksiin.”

 ”Luottamuksemme Hexagoniin perustuu suurilta osin 

yhteyshenkilöömme”, vahvistaa EQIC Dies & Moulds 

Engineers Pvt. Ltd:n ilmailualan liiketoiminta-alueesta 

vastaava toimitusjohtaja Srinivasan Narayanan. ”Koko 

tiimi arvostaa hänen ainutlaatuista läsnäoloaan, teknistä 

tietämystään ja ystävällisyyttään”.

Laaturaporttien kasvava tarve tuo uusia haasteita mutta 

myös uusia mahdollisuuksia uusien mittaustekniikoiden 

arvioimiseen ja niihin investoimiseen. EQIC aikoo pian 

investoida seuraimeen, jolla mitataan ilmailuteollisuuden 

ohjaimia työkalujen tarkastusosastolla, sekä vanhan TESA 

MICRO-HITE -koneen korvaaviin, muotti- ja valusovelluksissa 

käytettäviin uusiin koordinaattimittauskoneisiin. 

 ”Hexagonin tarjoamien kattavien ratkaisujen ja 

yhteyshenkilömme ensiluokkaisen pätevyyden ansiosta 

jatkamme ilomielin laadunvalvontalaitteidemme 

kehittämistä yhteistyössä Hexagonin kanssa 

tulevaisuudessakin”, Prasad toteaa lopuksi. ”Hexagonin 

kanssa koemme olevamme turvassa – ja se on hyvä tunne. 

Vierailemme mielellämme HxGN LOCAL -tapahtumissa 

Hyderabadissa, joissa voimme tutustua uusimpiin 

innovaatioihin, tavata asiantuntijoita ja arvioida tulevia 

investointeja. Olemme iloisia siitä, että meillä on Hexagonin 

kaltainen vahva ja luotettava yhteistyökumppani, jolta 

saamme parhaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa”.

Olemme iloisia 
siitä, että meillä on 
Hexagonin kaltainen 
vahva ja luotettava 
yhteistyökumppani, 
jolta saamme parhaat 
ratkaisut nyt ja 
tulevaisuudessa.

Rajendra Prasad. T
johtaja, EQIC Dies & Moulds 
Engineers Pvt. Ltd
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Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa 
tuotantoteollisuuden yrityksiä kehittämään käytössä olevia 
teknologiaratkaisuja ja suunnittelemaan tulevaisuuden 
tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Mittausteknologian 
ja tuotantoratkaisujen johtavana asiantuntijana 
ydinosaamistamme kuvaa sloganimme ”sensing, thinking 
and acting” – mittaustietojen keruu, analysointi ja aktiivinen 
hyödyntäminen. Autamme asiakastamme lisäämään 
tuotantonopeutta ja parantamaan tuottavuuden lisäksi 
myös tuotteen laatua.

Toimimme viidellä mantereella. Paikalliset toimipisteemme, 
tuotantolaitoksemme ja myyntiyhtiömme muodostavat 
kattavan, maailmanlaajuisen verkoston. Kehitämme 
älykkäämpiä tuotantoratkaisuja ja rakennamme maailmaa, 
jossa korkea laatu parantaa tuottavuutta. Lisätietoja löydät 
osoitteesta HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa Hexagonia 
(Nasdaq Tukholma: HEXA B; hexagon.com). Hexagon 
on johtava kansainvälinen informaatioteknologioiden 
valmistaja. Ratkaisumme parantavat geospatiaalisten 
sovellusten ja tuotantoteollisuuden sovellusten laatua ja 
lisäävät niiden tuottavuutta.
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