Your
Partnerpro
in Quality
Váš partner
SMT technologie
Sierpień 2011
CENTER OF EXCELLENCE
BUDAPESZT

AMTEST NA TARGACH
PRODUCTRONICA 2011
W MONACHIUM

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku
firma Amtest wspólnie z firmą Heller, której
jesteśmy wyłącznym przedstawicielem, wystawia
się na Targach Producronicka 2011 w Monachium.
Nasze stoisko zlokalizowane będzie w Hali A3
miejsce 221. Serdecznie zapraszamy szystkich do
spotkania z nami oraz do zapoznania się
z wystawionymi maszynami.

NOWA STRONA INTERNETOWA
WWW.AMTEST.PL

Równolegle z otwarciem nowego oddziału Amtest
na Południu Polski oraz w związku z globalnym
rozwojem firmy we wszystkich krajach działania
Europy Środkowo – Wschodniej w węgierskim
oddziale Amtest Associates Kft (zlokalizowanym w
Budapeszcie) utworzene zostało Center of
Exellence.
Jednostka obejmuje salę szkoleniową oraz
pomieszczenia, w których zostały zainstalowane
maszyny, mogące służyć naszym Klientom, w tym
również z Polski do ewaluacji. W chwili obecnej do
dyspozycji klientów udostępniono:
- konwekcyjny piec lutowniczy Heller,
- kondensacyjny piec lutowniczy Asscon,
- dwie maszyny dozujące Asymtek.
Wktrótce będzie zaistalowanych więcej maszyn,
m. in.: systemy inspekcji optycznej AOI, automaty
pick and place i sitodrukarki.
Na miejscu do Państwa dyspozycji jest
przeszkolony
personel,
który
udzieli
wyczeprujących
informcji
z zakresu
programowania,
obsługi
czy
możliwości
technicznych poszczególnych maszyn.

Od 1 września pod adresem www.amtest.pl
dostępna jest dla Państwa polska wersja strony
internetowej. Znajdziecie tam Państwo informacje
o oferowanych przez nas produktach, pełne dane
teleadresowe z bezpośrednimi kontaktami. W
dalszym ciągu pod adresem www.amtest.net Zapraszamy do kontaktu z nami.
będzie funkcjonować strona internetowa Amtest Zespół Amtest Poland.
Group.

Partnerzy na Polskę
Samsung Automaty montażowe SMT i sitodrukarki, Heller Piece rozpływowe, Asscon Systemy lutowania w parach,
TWS Automaty, sitodrukarki, piece, VI Technology Testery AOI, Russels Komory klimatyczne, HumiSeal Powłoki
konforemne, R2R Papier do sitodrukarek, Amphenol ATCS Złącza w.cz i b.w.cz.
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