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O FIRMIE

Firma  Loktech specjalizuje się w dystrybucji urządzeń oraz narzędzi 
do produkcji i serwisu elektroniki. Wysoką jakość naszych produk-
tów gwarantuje współpraca ze światowymi liderami w dziedzinie 
elektroniki, a  także nasze doświadczenie zdobywane na rynku 
od wielu lat. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. W naszej 
pracy wierzymy, że podstawą sukcesu w branży elektronicznej są 
tylko najlepsze narzędzia i urządzenia oraz inne produkty, a także 
wiedza i kompetencje biznesowe, które posiadamy i którymi chęt-
nie się dzielimy z naszymi klientami na szkoleniach i audytach. To 
właśnie u nas można znaleźć niezawodne narzędzia i urządzenia 
najlepszych producentów. 

OFERTA

Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum produktów, poczyna-
jąc od narzędzi produkcyjnych, przez kompleksowe wyposaże-
nie  ESD, na urządzeniach do inspekcji optycznej kończąc. Aby 
zapoznać się z całą naszą ofertą, zapraszamy na naszą stronę 
www.loktech.com.pl.
Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z produktów, jakimi dysponu-
jemy wraz ze wskazaniem producentów obecnych w naszej ofercie:
 �  Abeba (obuwie  ESD)
 �  Piergiacomi (narzędzia ręczne: obcinaczki, pęsety, szczypce, 
a także separatory pneumatyczne, również w wersji  ESD)
 �  Erem (szczypce  ESD, obcinaczki  ESD)
 �  Weller (stacje lutownicze, urządzenia hot-air, pochłaniacze dymów 
i oparów, wkrętaki elektryczne)
 �  Pace (stacje lutownicze, odciągi dymów i oparów, hot-air)
 �  ASH-Vision (cyfrowe systemy inspekcji optycznej)
 �  Vision  Engineering (mikroskopy stereoskopowe oraz dynasko-
powe, wideomikroskopy)
 �  Bofa (odciągi i pochłaniacze 
dymów i oparów)
 �  Wolfgang 
 Warmbier (kom-
pleksowe wyposa-
żenie  ESD)
 �  Felder (spoiwa lutow-
nicze)

 �  Bimos (krzesła  ESD, hokery  ESD z przeznaczeniem do pomiesz-
czeń typu cleanroom)
 �  Simco (jonizatory powietrza, mierniki)
 � 3M (taśmy  ESD, opakowania, elementy ochrony osobistej  ESD, 
maty  ESD)
 �  Treston (stanowiska robocze  ESD, 
szafy, magazynki, krzesła  ESD)
 �  Fetra (wózki magazynowe)
 �  Kilews (wkrętaki elektryczne, 
akcesoria do wkrętaków)
 �  Wiha (narzędzia ręczne)
 �  CAB (separatory  PCB)
 �  Olamef (urządzenia do krępowa-
nia komponentów, liczarki, itp.)
 �  Sony (dyspensery śrub i wkrętów)
 �  Kern (wagi elektroniczne)
 �  Waldmann (oświetlenie miejsca pracy)
 �  Electrolube (środki chemiczne, lakiery)
 �  JBC (stacje lutownicze, hot-air)

A także wiele innych.

Jest to tylko nie-
wielki zarys naszej 
oferty. Zapewnia-
my, że jesteśmy 
w stanie sprostać 
nawet najwięk-
szym wymaga-
niom, a nasz 
asortyment może 
w pełni pokryć 
 Państwa zapo-
trzebowanie.

www.loktech.elektronikab2b.pl
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