POLITICA AMBIENTAL I DE LA QUALITAT
MAVILOR MOTORS, S.A. és conscient de la necessitat d’oferir un alt nivell de qualitat als
seus clients, del valor del medi ambient, de la necessitat de preservar-lo i de la
importància d’uns alts nivells de seguretat i salut a les seves instal·lacions. Es per axó, que
es compromet a proporcionar els recursos necessaris per que es puguin complir els
requisits de les Normes ISO 9001 y la ISO 14001, així com els definits per els clients i els
Legals i Reglamentaris que siguin d’aplicació.
La nostra empresa, tenint en compte l’experiència acumulada, el coneixement del sector i
de la idiosincràsia dels nostres clients, així com la professionalitat dels nostres
col·laboradors i proveïdors, ofereix un servei valuós dins del context en que actua. Això
ens ha dut a ser un proveïdor destacat en el mercat global de Servo-Motors, per a les
aplicacions de control de moviment en els camps de la robòtica, mecatrònica i
d’automatització de maquinaria i instal·lacions.
La nostra Missió és proporcionar solucions innovadores de servomotors i actuadors per al
control de moviment, amb la Visió d’esdevenir el proveïdor de referència per a fabricants
i dissenyadors de maquinària, proporcionant solucions avançades per a les seves
necessitats.
Per a assolir aquesta visió i consolidar la nostra posició cara la futur, cal assegurar la
satisfacció dels nostres clients, que ens han de proporcionar un creixement sostenible.
Cal que tota la organització s’impliqui i participi en els processos de millora continuada
de la Qualitat i Servei, i en els processos de preservació del Medi Ambient.
La direcció assumeix doncs, la responsabilitat última de l’obtenció d’aquestes millores i es
cuidarà de proporcionar tots els recursos Humans, Productius i Econòmics que estiguin al
seu abast per aconseguir-ho.
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