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O FIRMIE

Interflux powstał na początku lat 90. ubiegłego wieku jako firma 
zaopatrująca polski przemysł elektroniczny w wysokiej jakości ma-
teriały do produkcji i urządzenia technologiczne. Specjalizujemy się 
w dostawach urządzeń do montażu powierzchniowego, montażu 
przewlekanego (THT), procesów lakierowania, powlekania, czysz-
czenia, napraw, montażu finalnego i kontroli jakości procesu – to 
wszystko znajduje się w ramach naszych kompetencji. Od 20 lat 
nieustannie wspieramy naszych klientów w dobrych i złych cza-
sach, żyjemy ich wyzwaniami, cieszymy się z ich sukcesów i mar-
twimy ich kłopotami. Naszym odbiorcom zapewniamy dostęp do 
doskonałej bazy logistycznej usytuowanej w Toruniu, obszernego 
magazynu, doświadczonej kadry, która zapewnia błyskawiczną 
reakcję na potrzeby klientów. 
Krajowa firma  Interflux jest członkiem istniejącej od 1980 roku między-
narodowej grupy  Interflux  Group z siedzibą w Belgii i obecną w wielu 
krajach na całym świecie. Interflux jest na rynku światowym syno-
nimem najwyższej jakości produktów do procesów lutowania, które 
firma oferuje pod marką własną oraz szerokiej oferty dystrybucyjnej. 

PRZEGLĄD OFERTY

 � Lutowanie automatyczne
 � Lutowanie ręczne: stacje lutownicze, lutownice, materiały
 � Lutowanie rozpływowe
 � Profilowanie procesów lutowania: profilomierze, usługi profilowania
 � Kontrola optyczna: inline  AOI, inspekcja pasty  SPI
 � Kontrola wilgotności komponentów
 � Sitodrukarki
 � Dozowniki i dyspensery
 �Myjki: do  PCB i szablonów
 � Programatory
 � Strefa  ESD: meble, stanowiska pracy, sprzęt do przechowywania 
i ochrony osobistej
 � Integracja linii produkcyjnych: transportery, znakowarki
 � Narzędzia montażu finalnego
 � Formowanie końcówek komponentów
 � Depanelizatory  PCB
 � Coating
 � Produkcja  PCB
 � Lampy  UV

NASI DOSTAWCY

Interflux – topniki, pasty, druty lutownicze, 
akcesoria do lutowania, flukspeny, środki do 
czyszczenia szablonów, maski lutownicze, 
akcesoria kontroli procesu 

KlensTek – chemia do czyszczenia  PCB, sza-
blonów oraz konserwacji urządzeń produk-
cyjnych, czyszczenie powłok metalicznych
Lavortec – lutowanie selektywne, roboty lutu-
jace, fale lutowniczwe, rework, piece reflow, 
 SPI,  AOI, coating,  PCB routing, drukarki pa-
sty, pick & place 

EPM – fale lutownicze

Interselect – fale selektywne, generatory 
azotu

InterSpray – fluksery do fal lutowniczych

MGR  Electro – separator i odzyskiwacz cyny, 
akcesoria do małych urządzeń lutowniczych

Katco – taśmy maskujące, taśmy kaptonowe

Thermaltronics – lutownice ręczne

Hecht – piece typu  Vapour  Phase

SolderStar – profilomierze do pieców typu 
reflow, vapour phase, fal lutowniczych tra-
dycyjnych oraz selektywnych

MVP – systemy  AOI i SPI

Caltex – małe systemy inspekcji pasty, stacje 
rework,

Quins – system inspekcji  PCB – autokom-
parator obrazu

Scopeeye – wideomikroskopy  USB

Dr. Storage – szafy z niską wilgotnością, 
meble przemysłowe

Dieter  Metz – sitodrukarki do pasty – manu-
alne i półautomatyczne

Giebler – miksery i dyspensery

IMO – myjki natryskowe do  PCB

BLT – myjki ciśnieniowe do szablonów

Quins –  systemy kontroli jakości

Abeba – obuwie  ESD

Promass – integracja i  robotyka linii mon-
tażowych

Delta  Regis – elektrowkrętarki  ESD i podaj-
niki śrub

Schleuniger – narzędzia do formowania 
i przycinania elementów przewlekanych ra-
dialnych i aksjalnych

MEC – proces chemiczny produkcji  PCB

Wez – modularne systemy przechowywania 
 PCB –  ESD

Christian  Koenen – szablony  SMT, systemy 
magazynowania szablonów i akcesoria
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