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O FIRMIE

Ropla  Elektronik istnieje od 1993 i  jest jednym z czołowych 
niezależnych dystrybutorów branży elektronicznej w Polsce. 
Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest handel hurtowy 
częściami i podzespołami elektronicznymi oraz elektrotechnicz-
nymi renomowanych światowych producentów. Elementem wy-
różniającym są produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. 
Poza  Polską,  Ropla  Elektronik prowadzi również swoją działalność 
w Rosji,  Azerbejdżanie, na  Białorusi i Ukrainie. Specjalnością firmy 
jest dystrybucja kondensatorów elektrolitycznych, foliowych 
i ceramicznych, elementów dyskretnych, przetwornic  DC/DC, 
 AC/DC,  DC/AC oraz baterii i akumulatorów litowo-polimerowych, 
których jest jednym z czołowych dystrybutorów w Polsce. Od kil-
ku lat  Ropla uzupełniła swoją ofertę o kolejne elementy pasywne, 
takie jak elementy zabezpieczające, indukcyjne, dławiki i rezysto-
ry. Poza bogatą ofertą produktową firma świadczy również usługi 
łączenia baterii i akumulatorów w dowolne pakiety oraz umożliwia 
dostosowanie ich pod specjalne potrzeby klienta pod względem 
rozmiaru, pojemności, wyprowadzeń oraz zabezpieczeń. 
Ropla  Elektronik to dostawca certyfikowany i zgodny z ISO 9001.

OFERTA

W ofercie firmy  Ropla  Elektronik znajdą  Państwo produkty wielu re-
nomowanych producentów w następujących grupach tematycznych:

AKUMULATORY LITOWO-POLIMEROWE

Akumulatory  Akyga to setki różnych rozmiarów z dodatkową moż-
liwością łączenia pojedynczych ogniw w pakiety, co daje nieskoń-
czone możliwości pod kątem uzyskania wymaganej pojemności, 
napięcia i rozmiaru. Poza akumulatorami o standardowych para-
metrach, oferuje również akumulatory z maksymalnym prądem 
rozładowania na poziomie od 2 C do 50 C oraz wyższym napięciu 
wraz z szeroką gamą konektorów do wyboru.
W swojej bogatej ofercie Ropla ma akumulatory litowo-polimerowe 
o pojemności od 30 mAh do 10 000 mAh (pojedyncze ogniwo). 
Są dostępne w prostopadłościennej obudowie, której grubość waha 
się od 3 mm do 10 mm, a szerokość i długość dobierana jest według 
konkretnego zapotrzebowania klienta.

Przewaga nad tradycyjnymi rozwiązaniami

 �Wysokiej jakości układy  
zabezpieczające, kontrolujące  
procesy ładowania  
oraz rozładowania.

 � Duży wybór akumulatorów  
w różnych rozmiarach  
i pojemnościach.

 � Łatwe w montażu dzięki  
wyprowadzeniom  
w postaci przewodów  
i konektorów.

JESTEŚMY DYSTRYBUTORAMI  
NASTĘPUJĄCYCH FIRM

www.ropla.elektronikab2b.pl

Ropla Elektronik sp. z o.o., ul. Wrocławska 1C, 52-200 Suchy Dwór
tel. 71 369 87 00, faks 71 369 87 39, info@ropla.eu, www.ropla.eu

� Baterie i akumulatory � Kondensatory elektrolityczne

� Kondensatory foliowe  � Kondensatory ceramiczne

� Przetwornice  DC/DC  � Elementy dyskretne

� Elementy indukcyjne  � Ochrona przeciwprzepięciowa

� Rezystory  � Dławiki


