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 chętnie się 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.
OFERTA

NOWOŚCI

W 2016 roku w ofercie pojawiła się ważna nowość firmy Ash Vision.
Jest to jeszcze lepszy, wydajniejszy, mający więcej możliwości system
inspekcyjny OMNI Full HD. Urządzenie to najbardziej rozbudowany i zaawansowany sprzęt
do kontroli optycznej, jaki można znaleźć obecnie na rynku. Jego parametry znacznie przebijają możliwości poprzednich wersji systemów
inspekcyjnych. Maksymalne powiększenie bez
użycia dodatkowych obiektywów to aż 122×. Oprócz
rewelacyjnego obrazu w nieskazitelnej jakości i dużym
powiększeniu, system Omni Full HD dostarcza również
możliwość wykonywania pomiarów 2D. Producent zadbał
o ergonomię użytkowania i zaprojektował system, który
jest łatwy i intuicyjny, a poznanie go w pełni i sprawne
posługiwanie się nim przychodzi dziecinnie łatwo.
Ofertę firmy zasiliły także lampy LED o naturalnym odwzorowaniu
światła słonecznego firmy Daylight, które oferują najwyższe parametry oświetlenia i są atrakcyjne cenowo. Ważną nowością jest
ponadto miernik i tester ESD Metriso 3000 firmy Wolfgang Warmbier,
który zastąpił już wieloletniego pioniera pomiarów, Metriso 2000,
zachowując tę samą prostą obsługę i precyzje pomiarów, a ma wiele
dodatkowych możliwości usprawniających pracę.
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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
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
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