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Rośnie zainteresowanie zestawami do wymiany elementów BGA w dużych
płytach. Przygotowaliśmy uniwersalny, modułowy zestaw podstawowy, który pozwoli na profesjonalną wymianę elementów SMT (BGA etc.) Przez
najbliższe 3 miesiące w promocyjnej cenie.
X- REWORK ’’A+’’, to sprzęt który cechuje przede wszystkim: możliwość
bezpiecznego, prawidłowego wylutowania i wlutowania elementu na dużej
płycie (np. od laptopa). Powtarzalność procesu, oszczędność energii, kontrola procesu, nieograniczone pole pracy. Zestaw przeznaczony dla firm,
których budżet na zakup jest w mniejszym przedziale cenowym a które
nie chcą rezygnować z dobrej Marki i jakości sprzętu (elementy ze stali nierdzewnej, najlepszej
jakości albo amerykańskie albo japońskie (nie chińskie) pompy, grzejniki, silikonowe ESD
przewody powietrzne których nie można przypalić etc.. Ponadto z możliwością szybkiego serwisu gdy będzie potrzebny. W przyszłości, jak budżet pozwoli, można uzupełnić system o
większy podgrzewacz (X-1001 lub X-1003) oraz uchwyt narzędzia XK-3 (z obrotem) lub XK-4
z obrotem i przesuwami w osiach X, Y. Inni dostawcy takich możliwości rozszerzenia systemu
nie oferują. Production Solutions do napraw dużych płyt poleca przede wszystkim zestaw
X-FineRework serii 6, z 6-cio strefowym, dużym podgrzewaczem X-1003 (www.X-1003.com)

Oferta cenowa na system X- REWORK ’’A+’’, dostępna w promocji miesiąca:
FOCUS A+
System (kontroler) do napraw w technologii SMT,
sterujący podgrzewaczami
marki X-KAR.

X-600 Cyfrowy
podgrzewacz
konwekcyjny (nie
na podczerwień)
do napraw SMT

X-BB1s3 - zestaw 3-ech
inteligentnych uchwytów z
magnesami do mocowania
płyty nad podgrzewaczem

XK-2 Uchwyt do narzędzi
z regulacją wysokości. 2
pokrętła dla prawo i lewo
ręcznych operatorów.

XKB-Base Płyta ESD do mocowania uchwytu
XK-2, wyłożona mata antystatyczną , stalowa
aby trzymały się jej posiadające magnesy podpory płyt XBB-1

Za 2-miesiące ukaże się w naszej ofercie nowy, jedyny w swoim rodzaju, 9-cio
strefowy piec do lutowania bezołowiowego X-Reflow306/9 marki X-KAR. Nowy unikalny piec został zaprojektowany przez Bokar Int. Dla laboratoriów firmy INTEL. Production Solutions wdroży produkcję pieca w Polsce na potrzeby Europejskich dystrybutorów Bokar International.

ZESTAW POMIAROWY
A-400 Uniwersalny
miernik rezystancji
powierzchniowej. Mierzy rezystywność powierzchniową, rezystancję powierzchnia uziemienie i rezystancję punkt
- punkt
NEW

A-STAT-Check Miernik pola elektrostatycznego
Niezbędne, niedrogie
narzędzie pomagające chronić
przed szkodami pola elektrostatycznego.

P/N ZP-04
ST-AS SMART TWEEZERS
Inteligentna
pęseta. UmozKwietniowa cena:
liwia jednym
ruchem ręki
2 899.90 zł/netto
pewne uchwycenie koncówek pomiarowych
LINK
elementu SMD.

NOWOŚĆ - Jonizator
SDJ-03S na statywie
umożliwiającym pełną
manipulację aby skierować strumień zjonizowanego powietrza optymalnie i dokładnie tam gdzie
jest potrzebny.

Pełna oferta jonizatorów jest na www.No-Stat.com
Czekamy na Państwa zapytania i zamówienia:
dzsprzed@psinter.com cc: piotr@psinter.com
Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać biuletynu
prosimy napisać tylko NIE na adres:
piotr@psinter.com
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