எங்கைளப் பற்றி
2004 ஆம் ஆ
வா

த மி

ஆரா

உ

ன

நிறுவப்பட்ட அமாக்

ெடக்னாலஜி

நிறுவனம், உலக தரம்

உபகரண விநிேயாக நிறுவனமாக வளர் துள்ளது, அது தனது

சி மற்றும் வடிவைமப்பு

துைறகளி

புதிய தயா ப்புகள் க

வாக்கம் (NPI), ெபாறியியல் ேதைவகள், வடிவைமப்பு ெசயல்பா

நிர்வாகம் மற்றும் உலகளாவிய உபகரண வள உ

ஆகியவற்றுக்கான சிற த ஆதரைவ வழங்குகிறது.
எங்கள் தைலைமயகம் சிங்கப்

பிடிப்புகள்

கள், சரக்கி

ப்பு

வாக்கம் மற்றும் விநிேயாகம்

ல் உள்ளது, ேமலும் ஆசிய பசிபிக் பகுதியில்

எங்கள் விற்பைன அலுவலகங்கள் உள்ளன.

நிறுவன விவரங்கள்
நிறுவன தி

ெபயர்: அமாக்

நிறுவப்பட்ட ஆ

ெடக்னாலஜி

பிைரேவட் லிமிட்டட்

: 2004

நிறுவனங்கள்: Rohm, OKI Semiconductors, Yageo, Steward, AUK, Erocore, SJK, Kodenshi, HT
Display, Roson, Woochart, Starchips Technology.
ேசைவகள்: உ ைமவணிக (ஃப்ரா
ைச
) விநிேயாகம்,
த ைம தயா ப்புக்கான
ைறைம தர்

கள், ெவ

டார் நிர்வகிக்கும்

வர் தகம் மற்றும் உதவிக் க

விகள் ேசைவ.

சரக்கி

ப்பு, உபகரணங்கள் ெபறுதல் &

எங்கள் மதிப்பு மிக்க சர்வேதச வாடிக்ைகயாளர்களில் சிலர்: APC, L&T, LG, MIRC
(ஒனிடா), டாடா, ெவ ஃேபா
அலுவலக இ

ெபங்க

, வி

ம

,இ

ம் பல

ப்பிடங்கள்: சிங்கப் ர், டில்லி (இ தியா),

(இ தியா).

சரக்குவழங்கல் ைமயங்கள் இ
ைதவா

டியா

ம்ைப (இ தியா) மற்றும்

ப்பிடம்: சிங்கப் ர், ஹாங்காங், ெஷ

ேஜ

மற்றும்

.

டல பணியாளர்கள்: 20+

ேநாக்கம்
உ தியியல் தர்
ட்

கைள வழங்குவத

ப் பணி நிைலைய அைடவது.

லம் வாடிக்ைகயாளர்க

ட

மிக

சிற த

ெகாள்ைக
வாடிக்ைகயாளர்
மதிப்புக்

ட்

ைமயான தி

ேசைவக

ட

உயர் தரம் வா

வழங்குவதற்கான அர்ப்பணிப்புட
நாங்கள் உலகளவில்
இ

க்க ேவ

ம் எ

ப்திைய அைடயும் ெபா

ன

ற எங்கள் குறிக்ேகா

ப்ெபா

,ஈ

இைணயற்ற

த தயா ப்புகைள ெதாடர் து

நாங்கள் ெசயலாற்றிவ

னணி மி

ட்

கிேறாம்.

ள்கள் விநிேயாக நிறுவனமாக

க்கு இதுேவ அடிப்பைடயாக உள்ளது.

எங்கள் மதிப்பு மிக்க சர்வேதச வாடிக்ைகயாளர்களில் சிலர்

தயா ப்பு வைக அட்ைட

நாங்கள் ேசைவ பு யும் துைறகள்
Consumer

Media

Defense

Aerospace

Automotive

Medical

Electronics

Power Devices

Energy

LED

Industrial

Telecommunications

தயா ப்புகள்
Passive component
Resistors
Capacitors
(MLCC, Tant Caps, ECaps, Film Caps)

Modules
IRDA
Remote Control Receiver
Thermal Print head

Discrete Component
Diode
Transistor
Mosfet
EEPROM
Op-Amp
LDOs
Regulators

ICs & LSI
LED Driver IC
Telecomm IC
Video IC
MP3 Decoding IC
Power Management IC
Security Authentication IC
MCU/MPU
Analog IC
Specific Function LSI

Opto-Electronics
LED
Power LED

Inductor & Ferrites
Inductor
Ferrites Beads
Coils

Crystal & Oscillator
Crystal
Oscillators
(TCXO, VCXO, etc.)

Display
LED Display
LCD Display
LCM
TFT Display
Touch Panel – Resistive & Capacitive

Sensor
Ambient Light Sensor
Optical Sensor
Photo Interrupter

Printed Circuit Board
PCB Design
PCB Fabrication

ேசைவகள்
மதிப்பு மிக்க உபகரண உற்ப தி நிறுவனங்க

(ஃப்ரா

க்கான உ ைமவணிக

) விநிேயாகம்

ைச

இங்கு பல்ேவறுபட்ட வைககளிலைம த மற்றும் RoHS கட்
இணக்கமான உயர் தரம் வா
த

உங்க

ைம

க்கு

மற்றும் மிக
எங்கள்

ைறைம

சரக்கி

தர்

ேதைவயான குறிப்பிட்ட சர்க்

க்கிய நிறுவனங்களிடமி

டார் நிர்வகிக்கும் சரக்கி
ப்பானது பய

ப

அைதக் கவனி துக் ெகாள்
ைவ துக் ெகா

டி

உபகரண வள உ

உதவிக் க

ம் எ

பதால், வாடிக்ைகயாளர் ைகயில் இ

டிய அவசிய ைதக் குைறக்கிறார்.

வாக்கம் மற்றும் வர் தகம்
ள்ள வைகயில் உ

பா

துபார்க்கி

வாக்கக்

ற அள

கைளயும்

வி ேசைவகள்

டிய ெசயல்திற

யல்ைஸ (BOM) எங்க

ப்ைப

க்கு நிைறவான

ெபாறியாளர்கள் (SAE) எங்களிடம் உள்ளனர்.

க்கு அ

மிக்க

ப்பினால்

மான குைற த ேநர தில் எங்கள் நிபுணர்கள் எங்களிடம் உள்ள மதிப்பு

மிக்க உபகரணங்களி

உங்க

தர்

ப்பு

நங்கள் உங்கள் பில் ஆஃப் ெமட்
ேபாதும்,

ட் அைமப்புக்கு உக த துல்லியமான

து குறிப்புக்கான வடிவைமப்பு

இ த உபகரணங்கைள, நங்கள் கற்பைன ெச

விற்பைன பய

கள்

த தயாராகும் வைர எங்கள் சரக்குவழங்கல் ைமயம்

க்க ேவ

அம்சங்கைளக் ெகா

ட

துைரகைள எங்கள் நிபுணர்கள் வழங்குவார்கள், அ துட

வழங்குவார்கள்.
ெவ

க

த உபகரணங்கைள நங்கள் ெபறலாம்.

தயா ப்புக்கான
சிற த ப

ப்பா

வைககைளக் ெகா

க்கு வழங்குவார்கள்.

சிற த விைலைய

தர்மானி து

அலுவலகங்கள் மற்றும் சரக்குவழங்கல் ைமயம்
எங்கள் சிங்கப் ர் தைலைமயகம் உலகளாவிய சரக்குவழங்கல் ைமயங்கள், நிதி
மற்றும் நிர்வாக ெசயல்பா

கைள ேமற்பார்ைவ ெச

உள்ளன, இைவ ஒ

றும் இலக்கைமக்கப்பட்ட ச ைதப்ப

ம

டல விற்பைன அலுவலகங்கள் டில்லி,

ெசயல்பா

ெவா

கைளக் கவனி துக் ெகாள்கி

கிறது. இ தியா

ம்ைப மற்றும் ெபங்க

றன.

சர்வேதச அளவில் அங்கீ க க்கப்பட்ட SAP சரக்குவழங்கல்
(லாஜி

ட்டிக் சி

ெசயல்பாட்

டம்) எங்கள் சரக்கி

ைறைமயுட

ஒ

ம

தல்

வில்

ைறைமயானது

ப்பு, கிடங்குகள் மற்றும் எங்கள்

ங்கிைணக்கப்பட்

ள்ளது. எங்கள் உலகளாவிய

சரக்குவழங்கல் ைமயங்கள் சிங்கப் ர், ஹாங்காங், ெஷ
ச ைதகளி

க்கான

டலங்கெளங்கும் பரவியுள்ளன.

ேஜ

மற்றும் ைதவா

ெதாடர்புகள்
சிங்கப் ர் (தைலைமயகம்)
அமாக்

ெடக்னாலஜி

33 மார்சிலிங் இ

ட

#06-05 சிங்கப் ர் 739256

பிைரேவட் லிமிட்டட்

ட் யல் எ

ட்ேடட் ேராட் 3

ெதாைலேபசி: +65 6363 0168

ெதாைலநகல்: +65 6362 2933
மி

ன

சல்: admin@amaxtech.com

ம்ைப, இ தியா

அமாக்

ெடக்னாலஜி

D/101 மஹால

பிைரேவட் லிமிட்டட்

மி தர்ஷ

MIDC X ேராட் ேசாலிேகா

தக்குர்லி (E) தாேன 421201

ெதாைலேபசி: +91 2516 5754 56

ெதாைலேபசி: +91 9004 6684 56

ெதாடர்பு ெகாள்ள ம்: ப்ரேமா
Email: pramod@amaxtech.com
ெதாைலேபசி: +91 0773 8348 456
ெதாடர்பு ெகாள்ள ம்:
க்கு
Email: mukund@amaxtech.com

ெபங்க

அமாக்

, இ தியா

எேவாமா

ெடக்னாலஜி

த

ி

உபா யா

பிைரேவட் லிமிட்டட்

197 #14 பாட்ரஹல்லி

ஓல்ட் ெமட்ரா
ெபங்க

ேராட் ேக ஆர் புரம்

560 049 இ தியா

ெதாைலேபசி: +91 0819 7683 200

ெதாடர்பு ெகாள்ள

மி

ன

ம்: ப்ரதப் குல்கர்னி

சல்: pradeep@amaxtech.com

டில்லி, இ தியா
அமாக்

ெடக்னாலஜி

C/116 ஜவஹர் பார்க்

ெடேவாலி ேராட் கா

டில்லி 110062

பிைரேவட் லிமிட்டட்
ர்

ெதாைலேபசி: +91 9717 2083 35

ெதாடர்பு ெகாள்ள
மி

ன

ம்: ச தப் குமார்

சல்: sandeep@amaxtech.com

