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INFORMACJE O FIRMIE

Firma  LENZ – Materiały i urządzenia dla elektroniki, działa w przemy-
śle elektronicznym od 1991 roku. Z biegiem lat zebraliśmy rozległą 
wiedzę o procesach lutowania, materiałach, maszynach i urzą-
dzeniach. Dysponując wieloletnim doświadczeniem opartym na 

współpracy z wiodącymi zagranicznymi 
producentami maszyn i materiałów, je-
steśmy w stanie wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów, zapewnić doradztwo 
w doborze oferowanych materiałów oraz 
pomoc w  rozwiązywaniu problemów 
technicznych. Ponadto gwarantujemy 
sprawną i kompleksową realizację za-
mówień, a nasze produk-
ty spełniają europejskie 
standardy 
jakościowe 
i wymaga-
nia unijne-
go prawa.

OFEROWANE PRODUKTY

Materiały lutownicze: druty, pasty, spoiwa, topniki do agregatów, 
kleje, zmywacze, preformsy, maski przeciwlutowne, wskaźniki tem-
peratury, plecionki, topniki do napraw, lakiery, zalewy.
Urządzenia technologiczne: piece do lutowania rozpływowego, 
agregaty do lutowania na fali i selektywnie, stacje do naprawy  BGA, 
stacje do regeneracji układów  BGA, dozowniki do past i klejów, 
maszyny do obcinania i  formowania wyprowadzeń elementów, 
separatory płytek.
Ponadto oferujemy:
 � pomoc technologiczną we wdrażaniu naszych produktów
 � kompleksową wymianę lutowania w agregatach lutowniczych
 � analizę składu lutowania na własnym spektrometrze

NOWOŚĆ w ofercie  LENZ:
 � Spoiwa lutownicze Alpha SnCX 100 i SnCX 100T

Zapraszamy na naszą stronę www.lenz.com.pl

NASI GŁÓWNI DOSTAWCY

Alphametals www.alphaassembly.com

KYZEN www.kyzen.com

Permacol  www.permacol.nl

Electrolube   www.lenz.com.pl

SEF  www.sef.de

Martin  SMT  www.martin-smt.de

Olamef  www.olamef.net

Tecnometal www.tecnometal.net

OBSŁUGA KLIENTA

Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, literatura 
techniczna producenta, bezpłatne próbki i materiały informacyjne
Dostawy: zwyczajowo 1–2 dni robocze dla materiałów i 3–5 tygodni 
dla urządzeń
Materiały informacyjne: dysponujemy katalogami firmowymi 
wszystkich naszych dostawców
Gwarancja jakości: posiadamy wdrożony system jakości  ISO 
9001:2015 w zakresie handlu materiałami do lutowania i urządze-
niami dla przemysłu elektronicznego
Ceny i rabaty: dla stałych kontrahentów przygotowanie indywidu-
alnych ofert, zabezpieczenie zapasu magazynowego, realizowanie 
zamówień w oparciu o plany dostaw, rabaty zależne od wielkości 
zamówień
Składanie zamówień: przez  Internet, faksem i telefonicznie

Spectrocheck
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