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O FIRMIE

Scanditron  Sp. z o.o. jest polskim oddziałem szwedzkiej firmy o tej 
samej nazwie. Głównym obszarem naszej działalności jest zaopa-
trywanie w maszyny, materiały i narzędzia producentów elektroniki 
w Polsce. Nasz doskonale wyszkolony personel zapewnia klien-
tom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalną instalację 
i wdrożenie zakupionego sprzętu, szkolenia oraz doradztwo tech-
niczne w zakresie wprowadzania nowych procesów produkcyjnych. 
Zajmujemy się również wdrażaniem nowych technologii, takich jak 
produkcja paneli fotogalwanicznych, ogniw paliwowych etc.

OFEROWANE PRODUKTY

 � Urządzenia technologiczne: automaty do montażu  SMT, podajniki 
elementów do automatów montażowych, sitodrukarki past i klejów, 
dozowniki past i klejów, piece lutownicze, manipulatory, systemy 
inspekcji płytek, systemy do kontroli po lutowaniu układów  BGA, 
maszyny do obcinania/formowania wyprowadzeń elementów, 
maszyny do rozcinania płytek z  multibloków, myjki ultradźwię-
kowe, transportery płytek, stacje lutujące i rozlutowujące, stacje 
naprawcze  BGA.
 � Produkcja szablonów do sitodruku: szablony stalowe oraz niklo-
we wycinane laserowo na licencji firmy  DEK. Szablony plastikowe 
typu  PumPrint do druku pasty i kleju  SMD. 
 �Materiały technologiczne: pasty, kleje, lutowia, topniki, anty-
statyki, preparaty do mycia, spoiwa do agregatów lutowniczych. 

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje, 
udostępniamy materiały i literaturę techniczną producenta 
 � Płatności: kredyt do 30 dni
–  Oferujemy rabaty: przy dużych zamówieniach, dla stałych 
klientów, dla subdystrybutorów
–  Informacje o  rabatach podajemy: indywidualne rozmowy – 
negocjacje

Materiały informacyjne: dysponujemy katalogami firmowymi dys-
trybuowanych dostawców
Inne formy współpracy z klientem: typowa długość gwarancji 
na produkt 12 miesięcy, przyśpieszony czas dostawy, możliwość 
reklamacji, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, kom-
pletację 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

AIM  www.aimsolder.com

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

Exmore  www.exmore.com

OK  International  
 www.okinternational.com

Koh  Young www.kohyoung.com

Kulicke &  Soffa  www.kns.com

REHM www.rehm-group.com

Teknek www.teknek.com

YJ  Link www.yjlink.com

Scanditron  Sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. 42 686 02 46, faks 42 686 02 38, www.scanditron.pl, info@scanditron.pl
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