Loktech

O FIRMIE

Firma Loktech zajmuje się dystrybucją urządzeń oraz narzędzi do
produkcji i serwisu elektroniki. Wysoką jakość naszych produktów
gwarantuje współpraca ze światowymi liderami w dziedzinie elektroniki, a także nasze doświadczenie zdobywane na rynku od wielu lat.
Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. W naszej pracy wierzymy,
że podstawą sukcesu w branży elektronicznej są nie tylko najlepsze
narzędzia i urządzenia oraz inne produkty, ale również wiedza i kompetencje biznesowe, które posiadamy i którymi się chętnie dzielimy
z naszymi klientami na szkoleniach i audytach.
To właśnie u nas znajdziesz niezawodne
narzędzia i urządzenia najlepszych producentów, takich jak Ash Vision, której Loktech
jest przedstawicielem w Polsce (mikroskopy
wideo) oraz ponadto firm: Piergiacomi, DPV-elektronik, Ideal-tek,
Wiha, C.K, Olamef, Vision, Jalas, Abeba, Sievi, 3M, CAB, WELLER,
JBC, Plato, których jesteśmy dystrybutorem.

lutownice i sprzęt serwisowy: stacje lutownicze, rączki lutownicze
i akcesoria, groty, stacje rozlutownicze i urządzenia Hot Air, ramy
do mocowania PCB, wyciągi dymów i oparów, podgrzewacze
i płyty grzewcze, dysze rozlutownicze, tygle lutownicze
materiały lutownicze: topniki, spoiwa lutownicze, pasty lutownicze,
tasiemki rozlutownicze
NOWOŚCI

Wideomikroskopy Full HD firmy Ash Vision przeznaczone są do prac
inspekcyjnych w kilku wariantach (table, Vesa). Dają możliwość operatorowi pracy w wygodnej pozycji z zachowaniem ergonomii i przekazują
obraz w jakości full HD (1080p). Oferują niesamowitą jakość obrazu
i powiększenie w połączeniu z doskonałym odwzorowaniem kolorów,
pozwalając dostrzec nawet najmniejsze szczegóły. Wyróżniają się szerokim zakresem dynamiki ekspozycji, redukcją szumów cyfrowych i automatycznym balansem bieli.

OFERTA

loktech.elektronikab2b.pl
206

Oferujemy produkty najlepszych producentów w kilku specjalistycznych kategoriach wyposażenia i zaopatrzenia produkcji. Podstawę
stanowią produkty antystatyczne, które uzupełniane są narzędziami
i urządzeniami wspomagającymi produkcję elektroniki:
wyposażenie ESD: obuwie, odzież, uziemienia osobiste, akcesoria
do uziemienia, maty, mierniki i testery, jonizatory, oznakowania,
środki utrzymania czystości, a także taśmy i kleje oraz dyspensery
opakowania i pojemniki: pojemniki z tworzyw, kuwety i szuflady,
tacki i pojemniki, pojemniki na szpule, wkłady pochłaniające do
opakowań, pianki i wkłady zabezpieczające, magazyny i akcesoria
PCB, folie i opakowania foliowe ESD
meble i stanowiska montażowe ESD: stanowiska montażowe i akcesoria, krzesła, regały i szafy, uchwyty i półki ścienne, wózki ESD
narzędzia ręczne: pęsety, wkrętaki, szczypce, ściągacze izolacji,
narzędzia do zaciskania, lusterka
maszyny i urządzenia: separatory i urządzenia do cięcia, urządzenia do krępowania komponentów, liczarki do komponentów,
odkurzacze, urządzenia do podawania śrub, wagi
wyposażenie montażowe: urządzenia do mocowania, dyspensery i dozowniki, lampy stanowiskowe, lupy, mikroskopy, pipety
próżniowe, preparaty chemiczne

Wideomikroskop Full HD VESA jest uniwersalny dzięki możliwości konfiguracji urządzenia według własnych potrzeb za pomocą akcesoriów.
Dzięki swojej budowie pozwala na obserwację dużego obszaru, idealnie
nadaje się do prac konserwatorskich, inspekcyjnych, naprawczych itp.
System pozwala na pomiar elementów dzięki wbudowanej sieci XY
oraz funkcji kursora, ponadto umożliwia oglądanie obrazu na więcej
niż jednym monitorze, przez co znakomicie nadaje się do przeprowadzania różnego rodzaju szkoleń oraz prezentacji a także podwyższenia
skuteczności inspekcji i diagnozowania uszkodzeń. Ma oświetlenie LED.
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