A FAULHABER vállalat küldetése

WE CREATE MOTION
Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. A miniatűr és mikro motorok területén a technológiai élvonalba
tartozunk, innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük olyan hajtásmegoldások kidolgozását,
amelyek az alkalmazásaik által támasztott követelményeknek optimálisan eleget tesznek. Azon piacok számára kínálunk
hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink
a világon egyedülállóvá tesznek bennünket, biztosítják számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést.

A FAULHABER KÍNÁLATA SOKFÉLE

A FAULHABER ÖSZTÖNZÉS

Portfóliónk a kiváló fejlesztésű miniatűr és mikromotor technológia leggazdagabb kínálatát tartalmazza, amely a világ bármely
pontjáról elérhető. Nemzetközi, innovatív és kooperatív hálózatunk révén a sokféleségből eredő lehetőségeket arra használjuk,
hogy ügyfeleinknek egyedi és sikeres megoldásokat kínáljunk.

Termékeink és szolgáltatásaink sikere munkatársaink teljesítményén alapul. Mivel mindegyik FAULHABER-motorban a
munkatársak hozzáértése és motivációja rejlik. Ezért munkatársaink és főként az utánpótlásuk támogatása igen nagy
jelentőséggel bír. A működő képes vállalati kultúra, valamint a
következetes személyzeti munka nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy az egyes munkatársak optimálisan kibontakoztassák
tehetségüket.

A FAULHABER MAGA AZ INNOVÁCIÓ
Az a filozófiánk, hogy technológiai szempontból mindig egy
orrhosszal járjunk a világ előtt. Mi vagyunk az úttörők, körülnézünk, és a jövendő követelményeket figyelembe véve folyamatosan fejlesztjük tovább a nagy teljesítményű bázistechnológiákat.
Állandóan a technikailag lehetséges határán mozgunk. Ennek
során célzottan invesztálunk a kutatásba és fejlesztésbe,
valamint a korszerű folyamat- és gyártástechnológiákba, hogy
az innovatív termékeinkkel újabb és újabb standardokat
hozzunk létre.
A FAULHABER SZENVEDÉLYES
A gépipari csúcsteljesítményünk és a széleskörű technológiai
know-how új világot nyit ügyfeleinknek, alkalmazásaikhoz
precízen illeszkedő megoldásainkkal. Feladatainkat elkötelezetten, szívből és lelkesen látjuk el. Új technológiákat fejlesztünk
ki, támogatjuk az új ötleteket, és folyamatosan tovább képezzük magunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk a
FAULHABER.
A FAULHABER MAGA A MINŐSÉG
Világszerte a kiemelkedően jó minőséget, és a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk. Ezt a kiváló helyzetet annak köszönhetjük,
hogy valamennyi munkatársunkat a kompromisszumok nélküli
minőségtudatosság jellemzi. A szolgáltatásaink, szervezeti
felépítésünk és folyamataink állandó jobbítása iránti elkötelezettség, és elszántság hosszú időre biztosítja a nemzetközi
versenyképességet, valamint ügyfeleink elégedettségét.

A FAULHABER PARTNER
Igyekszünk közvetlen kapcsolatot kialakítani ügyfeleinkkel,
üzleti partnereinkkel és munkatársainkkal annak érdekében,
hogy megértsük és kielégítsük igényeiket. Nyitottak vagyunk,
és mindenkivel tisztelettel és méltányosan bánunk. A bizalmi
kapcsolatok alapja az őszinteség, ezért tartjuk magunkat
a szavunkhoz és vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Magatartási Kódexünket nemcsak iránymutatásnak, de kötelező
érvényűnek is tekintjük. Egyszóval az értékeink szerint élünk.
A FAULHABER A JÖVŐ
Tudatában vagyunk a jövő generációkkal szembeni felelősségünknek, és tevékenységünkkel hozzájárulunk a hosszú távú
biztonsághoz. Felelősségteljesen és tudatosan tevékenykedünk
a környezet és az erőforrások kímélete érdekében, következetes újrahasznosítással, a nemzetközi klímavédelmi előírások
szigorú betartásával, az energiahordozók és nyersanyagok
felelősségtudatos használatával.

Mi vagyunk a FAULHABER
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