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OPTILIA je švedski proizvajalec inovativnih in 
ergonomsko oblikovanih video mikroskopov
in drugih kontrolnih sistemov (endoskopi, 
dermatoskopi…). 

OPTILIA uporablja pri svojih proizvodih 
najnovejšo tehnologijo, ki zagotavlja hitrost, 
natančnost, zanesljivost, enostavnost in 
operaterju prijazno uporabo.

Optični instrumenti in kontrola

KIWO je vodilni proizvajalec kemikalij v 
svetovnem merilu in ponuja rešitve za različne 
aplikacije. Eno od področij so čistila za 
elektroniko KIWOCLEAN EL za čiščenje
ostankov fluksa, past in ostalih nečistoč po 
spajkanju na šablonah, PCB-jih, spajkalni
opremi, okvirjih... 

Primerna so tako za ročno čiščenje kot za 
avtomatsko strojno čiščenje.

SMT čistila za elektroniko

V AB tehniku zastopamo vodilne svetovne 
znamke s področja spajkanja in ponujamo 
tako opremo za ročno in robotsko spajkanje 
(WELLER, MTA, ZEVATRON, CEIA) kot tudi 
spajkalne materiale (ALMIT, STANNOL). 
Paleto svoje ponudbe zaokrožamo še 
z optičnimi HD kamerami in mikroskopi 
OPTILIA ter sredstvi za SMT čiščenje KIWO. 

V naši regiji (Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, 
Makedonija in Črna Gora) poleg opreme nudimo 
tudi servis in rezervne dele ter celovito prenovo, 
optimizacijo in avtomatizacijo spajkalnih procesov 
in doziranja.

S svojimi partnerji si želimo pristnega stika, zato pri 
nas v Postojni redno prirejamo »Dneve odprtih vrat« 
in »Dneve novih tehnologij«. Vabimo vas, da se nam 
na teh dogodkih pridružite in z veseljem vam bomo 
skupaj s strokovnjaki s strani proizvajalcev opreme 
in materialov predstavili vse novosti na področju 
spajkalne tehnike. 
Prirejamo tudi izobraževanja v zvezi s spajkanjem 
(tako standardni program kot programe, prilagojene 
zahtevam kupcev) ter izobraževanja po IPC 
standardih.

Vabljeni!

www.abtehnik.si

AB tehnik d.o.o., 
Ulica 1. maja 2d, 
6230 Postojna
Slovenija



WELLER je ime, ki ga po svetu dobro  
poznajo. Že desetletja ga povezujemo s 
pionirskimi rešitvami v spajkanju.  

Je vodilni proizvajalec spajkalne  
opreme:
• profesionalnih ročnih spajkalnikov,
• polavtomatskih in avtomatskih spajkalnikov,
• sistemov za odsesavanje in filtracijo,
• Erem – pincet in klešč za elektroniko ter
• spajkalnikov za domače mojstre.

UNITECNOLOGIES je vrhunski švicarski 
proizvajalec, ki ponuja avtomatizacijo različnih
procesov in je v okviru MTA specializiran za 
spajkanje in doziranje. Odlikuje ga izredna
natančnost, kakovost, zanesljivost in  
usmerjenost k uporabniku. Zagotavlja 100% 
garancijo na proces.

Robotsko selektivno spajkanje:
• klasično s spajkalno konico,
• indukcijsko,
• lasersko,
• ultrazvočno,
• z odprtim plamenom…

Avtomatizirano volumetrično doziranje visoke  
zanesljivosti in natančnosti za mikrovolumne  
eno- ali dvokomponentnih materialov od 0,1 mm3.

ZEVATRON je nemško podjetje, ki je  je specializirano 
za proizvodnjo:

•  robustnih in izredno kakovostnih spajkalnih kadi 
različnih velikosti ter

•  spajkalnih strojev za mini wave z možnostjo 
predgretja in fluksanja.

STANNOL je nemški proizvajalec široke palete 
kakovostnih spajkalnih materialov:

• spajkalnih žic,
• spajkalnih palic,
• spajkalnih past,
• fluksov in razredčil.

Visoka in konstantna kakovost spajkalnih 
materialov ter podpora uporabnikom je garancija
za zadovoljstvo.

ALMIT je vrhunski japonski proizvajalec 
spajkalnih materialov in je prva izbira pri 
avtomatskem spajkanju. Ponuja široko paleto 
spajkalnih žic in past z visokokakovostnimi
fluksi, ki lahko zadovoljijo praktično vsako, še 
tako zahtevno nalogo. 

Almitov močan razvojni oddelek določa smer 
novim tehnologijam v spajkalni tehniki brez 
uporabe svinca.

Vodilni proizvajalec profesionalne spajkalne opreme ter sinonim 
za vzdržljivost in zanesljivost

Avtomatizacija spajkalnih procesov in doziranje s švicarsko 
natančnostjo

Indukcijski grelni sistemi 

Spajkalne kadi in strojiTradicija in inovativnost Vrhunska kakovost - Zanesljivost - Doslednost

CEIA je italijansko podjetje, ki se ponaša z več kot 
30-letnimi izkušnjami pri proizvodnji brezkontaktnih 
indukcijskih grelcev za obdelavo kovin. Visoko- in 
srednjefrekvenčni generatorji, bazne kontrolne enote in 
optični temperaturni senzorji  so unikatne tehnološke 
rešitve, ki jih odlikujejo kompaktnost, ekstremna 
energetska učinkovitost in dolgoročna zanesljivost. 

Uporabljajo se v različnih industrijskih procesih, 
tudi pri spajkanju.
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