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O FIRMIE

Firma  Scanditron została założona w roku 1969 w Szwecji. Scan-
ditron ma oddziały w Szwecji,  Polsce,  Finlandii,  Danii, a  także 
biura sprzedaży i serwisu w Norwegii i Estonii, jest częścią grupy 
 KAMIC  Group.
Oddział w Polsce rozpoczął działalność w 1997 roku. Zajmujemy się 
sprzedażą maszyn i urządzeń, materiałów zużywalnych i szablonów 
do produkcji elektroniki. Zapewniamy doświadczony serwis, szko-
lenia oraz naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
planowania procesu i rozwiązywania problemów technologicznych. 
Scanditron stał się liderem wśród dostawców maszyn i urządzeń 
do produkcji elektroniki.
Scanditron  Sp. z o.o. wdrożył i stosuje system zarządzania jakością 
zgodny z wymogami normy  PN-EN  ISO 9001:2015. 
Dokładamy wszelkich starań, aby ofertowane przez nas produkty 
i usługi były na najwyższym poziomie. Otrzymujemy też informacje 
zwrotne od naszych klientów, które są powodem do dumy i satys-
fakcji. Ponad 95% naszych klientów ocenia poziom oferowanych 
przez nas produktów i usług jako wysoki i bardzo wysoki. Z badania 
satysfakcji klientów otrzymaliśmy również informację o bardzo wy-
sokim wskaźniku  NPS – 65. Ponad 70% naszych klientów poleca 
współpracę z firmą  Scanditron innym podmiotom gospodarczym. 

OFEROWANE  PRODUKTY

 � Urządzenia technologiczne: automaty do montażu  PTH, podajniki 
elementów montażowych, sitodrukarki past i klejów, 
dozowniki past i  klejów, piece lutownicze, manipu-
latory, systemy inspekcji płytek, systemy 
do kontroli po lutowa-
niu  X-Ray, maszyny do 
obcinania / formowania 
wyprowadzeń elemen-
tów, maszyny do rozcina-
nia płytek z multibloków, 
myjki ultradźwiękowe, 
transportery płytek, stacje 
lutujące i rozlutowujące, 
stacje naprawcze  BGA.
 �Materiały technologicz-
ne: pasty, kleje, lutowia, 
topniki, antystatyki, 
zaawansowana chemia 
czyszcząca, spoiwa do 
agregatów lutowniczych, 
lakiery conformal coating, 
żywice zabezpieczające, silikony.
 �   Produkcja szablonów: szablony stalowe,  Fine  Grain,  STEP, pod-
pory, fixtury, carriery do  PCB, tacki na komponenty.

OBSŁUGA  KLIENTA

 �Wsparcie technologiczne: doradztwo techniczne, szkolenia, kon-
sultacje, udostępniamy materiały i literaturę producenta
 � Formy współpracy z klientem: testy maszyn i urządzeń w siedzibie 
klienta, instalacja, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
kompletacja dostaw. 

SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 � Szczegółową ofertę i karty katalogowe
 � Informacje o wydarzeniach związanych z firmą
 �Warunki współpracy z klientem 
 � Informacje o nowych produktach

PRODUKTY IMPORTOWANE

2D  Barcode www.2dsolution.eu

AB Chimie www.abchimie.com/en/

AIM  www.aimsolder.com

Aurotek  www.aurotek.com.tw/en/

Besi  www.besi.com

Dage  www.dage-group.com

DCT  Czech  www.dct.cleaning

ECD  www.ecd.com

Ekra www.asys.de

Eunil  www.eunil.com

MP Elektronik www.dry-cabinet.com/en/

OK  International  www.okinternational.com

Koh  Young www.kohyoung.com

REHM www.rehm-group.com

Teknek www.teknek.com

YJ  Link www.yjlink.com

www.scanditron.elektronikab2b.pl
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