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JOPA llaCO
 luotettavuuteen elektroniikan
 lisäpanostuksia 

     JOPACO Electronics Oy toimii vuodesta 2013
alkaen

 
 uusissa t ssa Lahdessa  Alavan- 

katu :ssä,4
 

 varrella kulkuyhteyksien hyvien 
lähellä Helsingin  

Viime”  vuosien kehitystyö  pien- ja proto- 

sarjatuotannon   ja kapasitee n logis kan, 

modernien  elektroniikkatuo eiden  valmis- 
tustekniikan
väs

 kiite ä- noteera u on saralla 
toteaa asiakaskunnassa ”,

 Valli u. Petri toimitusjohtaja
  JOPACOn

 

 vesipesussa. kuten 
 

rirakoihin,
kapillaa- jää eivät Liuo met täydellises .

 lopuksi pesun haihtuvat jotka liuo miin,
 orgaanisiin  perustuu  Pesuprosessi  
 

tuksia.
vaiku-ympäristö  haitallisia ilman kokonaan

 mu a  kiehutus- slausprosessilla,  pestään
 piirikor t jossa  -pesuprosessin,   solvent-co
 käy öön o amalla  tekniikkaan  uusimpaan

myös  panostanuton ElectronicsNyt JOPACO    

Co-solvent

 
suojamassaan.

 
valaa      

taipinnoi aaturvallisesvoidaanpiirikor  pesty puhtaaksi epäpuhtauksista ionisista
 ja Hartsista ympäristörasituksilta.seen 

 
mi

suojaa- LED-valaisutuo eiden myös 
 

tuuvel
so- joka suojapinnoitusprosessi,levyjen piiri

 perustuva nanotekniikkaan yställinen,ristö  ympä- täydentää -pesuprosessia 

 

Olkaa”
 rohkaisee. Petri ei! si en tai 

 
haasteitavuus

luote a- oli -  yhteydessärohkeas 
,”

Luotettavaa elektroniikkaa 
sopimuksen mukaan
JOPACO Electronics Oy on vuonna 1990 toimintansa 

anut elektroniikka-alan palveluyritys ja sopimus-
valmistaja. Elektroniikan asiantun  tarjoamme 
palvelujamme tuotekehitykseen, protovalmistukseen, 

eiden ylläpitoon sekä tuotantoon. Voimme tar a-
essa toimia sopimuskumppanimme amma aitoisena 
elektroniikkaosastona.

Ota yhteyttä
JOPACO Electronics Oy

Alavankatu 4 A
15610 LAHTI

Puh. (03) 752 7806
Fax (010) 296 2718

jopaco@jopaco.com

www.jopaco.com
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