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O FIRMIE

Firma PB Technik od ponad dwudziestu lat zajmuje się sprzedażą 
maszyn, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi potrzebnych do 
produkcji elektronicznej oraz wdrażaniem technologii, pomocą 
techniczną i serwisem. Przez te lata zdobyliśmy dużą wiedzę i do-
świadczenie oraz zaufanie naszych klientów, zarówno tych z dużych 
międzynarodowych korporacji, jak i krajowych producentów elektro-
niki. Posiadamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 
wiedzę, wyszkolony personel i zaplecze techniczne pozwalające 
na naprawy, instalacje maszyn, szkolenia, wdrażanie i ustawianie 
procesów produkcji zgodnie z wymogami najnowszych technologii.
Znaki jakości:
 � System Zarządzania Jakością 
ISO 9001-2000

OFEROWANE PRODUKTY

 � Urządzenia technologiczne: automaty do montażu SMD, podajniki 
elementów do automatów montażowych, piece do lutowania na 
fali i selektywnie, sitodrukarki past i klejów, dozowniki past i klejów, 
manipulatory, systemy wizyjne i  rentgeny do BGA, maszyny do 
obcinania/formatowania wyprowadzeń elementów, separatory płytek, 
myjki ultradźwiękowe i natryskowe do mycia płytek i szablonów, 
transportery płytek, urządzenia do odzysku spoiwa lutowniczego

 � Narzędzia: mikroskopy, stacje lutownicze, lutownice gazowe, 
stacje naprawcze do BGA i  innych elementów SMD, zestawy 
do regeneracji układów BGA, rakle,  drukarki ręczne, szczypce, 
obcinarki, wkrętaki, pęsety 
 �Materiały: wyposażenie ochrony antystatycznej, igły testowe, 
pasty i  topniki do lutowania, zalewy, taśmy kaptonowe, druty 
i inne materiały do celów produkcyjnych 

REPREZENTOWANE FIRMY

PB Technik jest autoryzowanym dystrybutorem firm:
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ZESTRON

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje, 
typowa długość gwarancji na produkt 12 miesięcy
 � Dostawy: typowa szybkość dostawy produktu 2 dni
 � Płatności: kredyt do 30 dni
 � Oferujemy rabaty: przy dużych zamówieniach, dla stałych klien-
tów, dla subdystrybutorów
– Informacje o  rabatach podajemy: indywidualne rozmowy – 

negocjacje
 �Materiały informacyjne: dysponujemy katalogami firmowymi 
dystrybuowanych dostawców
 � Inne formy współpracy z klientem: przyśpieszony czas dostawy, 
możliwość reklamacji, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny, kompletację dostaw, pomoc techniczną i technologiczną
 � Pozostała oferta:
– Usługi: szkolenia IPC oraz autorskie, wdrożenie technologii, 

doradztwo techniczne

SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 � Szczegółową ofertę i aktualną promocję
 � Karty katalogowe
 � Informacje o wydarzeniach zwią-
zanych z firmą
 �Mapę dojazdu do firmy
 � Możliwość zamówienia katalogu 
e-mailem
 � Linki do firm reprezentowanych 
przez naszą firmę

www.pbtechnik.elektronikab2b.pl

PB Technik Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 45, 04-761 Warszawa
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