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O FIRMIE

Amtest Group jest wiodącym dystrybutorem maszyn, urządzeń 
i materiałów do montażu elektronicznego. Firma została założona 
w 1973 roku i od samego początku działa w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej. W ośmiu krajach zatrudniamy ponad 50 pracowni-
ków, mamy na tym obszarze ponad 2000 zainstalowanych urządzeń. 
Sprzedaż w Polsce rozpoczęliśmy już w 1974 roku. 
Specjalizujemy się w montażu SMT i THT, zapewniamy komplekso-
wą dostawę urządzeń oraz ich instalację i serwis, szkolenia i doradz-
two techniczne w zakresie urządzeń i procesów technologicznych.  
Wszelkie procesy związane z montażem elektroniki, m.in. montaż 
komponentów, lutowanie, inspekcję, lakierowanie jesteśmy w stanie 
zademonstrować w naszych trzech centrach technologicznych zlo-
kalizowanych w Botewgradzie, Budapeszcie i we Wrocławiu. Nasi 
klienci to zarówno korporacje międzynarodowe, jak i małe, lokalne 
firmy typu OEM oraz CEM. 

OFEROWANE PRODUKTY

 � Urządzenia technologiczne: automaty do montażu SMT, podajniki 
elementów do automatów montażowych, dodatkowe wyposażenie 
oraz oprogramowanie do automatów SMT, automaty do montażu 
THT: elementów radialnych, aksjalnych i „odd shape”, sitodrukarki 
past i  klejów, piece lutownicze: konwekcyjne i  kondensacyjne 
(do lutowania w  parach) wolno stojące (wsadowe) i  tunelowe, 
urządzenia do lutowania selektywnego, urządzenia do lutowania 
na fali, stacje rework, systemy inspekcji pasty i płytek, systemy 
rentgenowskie, systemy do znakowania i  cięcia laserem, urzą-
dzenia peryferyjne (stacje załadowcze, wyładowcze, stanowiska 
robocze, transportery buforowe).
 �Materiały technologiczne: pasty, stopy, topniki, druty, papier 
do czyszczenia i mycia szablonów w sitodrukarkach, chemia do 
mycia sit i płytek, lakiery do pokryć konforemnych.

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje, 
demonstracja urządzeń i testy na płytkach klienta. 
 � Obsługa indywidualnych zamówień i  dużych projektów na 
kompletne rozwiązania w zakresie montażu powierzchniowego 
i przewlekanego.

 � Sitodrukarki 
 www.hanwhaprecisionmachinery.com
 � Automaty SMT i THT  
  www.hanwhaprecisionmachinery.com 
 www.uic.com 
 � Piece lutownicze Asscon i Exelsius   
 www.asscon.de  
 www.exelsius.com

 � Urządzenia do lutowania selektywnego
 � Dozowanie dwuskładnikowe  
 www.nordson.com
 � Laserowe systemy do cięcia i znakowania  
 www.osai-as.it 
 � Systemy rentgenowskie X-Ray i systemy 
naprawcze BGA  
 www.vjt.com 
 � Komory klimatyczne  
 www.russells-tech.com 
 � Urządzenia do mycia szablonów i płytek   
 www.mb-tech.fr 

 � Komory do przechowywania kompletów MSD   
 www.x-tremeseries.com
 � Inspekcja optyczna 3D SPI i 2D i 3D AOI 
CyberOptics  
 www.cyberoptics.com
 � Roboty współpracujące Franka Emika  
 www.franka.de 
 � Stacje Lutownicze JBC
 � Powłoki zabezpieczające HumiSeal  
 www.humiseal.com

Biura i oddziały  Amtest  Group:
 �Węgry,  Budapeszt
 � Czechy,  Brno
 � Rumunia,  Bukareszt

 � Słowacja,  Trnava
 � Bułgaria,  Botevgrad
 �Wielka  Brytania,  Londyn

Polska:
 � Amtest  Poland  Sp. z.o.o. ul. Sandomierska 26a,  
27-400  Ostrowiec Św.,  Poland
 �   Zapraszamy do odwiedzin w naszym centrum technologicznym

Amtest  Center of  Excellence 
Wrocławski  Park  Technologiczny
Muchoborska 18, 54-424  Wrocław

www.amtest.elektronikab2b.pl

Amtest Poland Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 242 48 94, faks 41 242 48 90, biuro.pl@amtest-group.com, www.amtest-group.pl
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