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 Wstęp 

 Szanowni Państwo! 

 Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie szeroko pojętej kooperacji.  

Precyzja-Technik Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem szerokiej gamy 

przyrządów do pomiaru geometrii kół i osi pojazdów osobowych, ciężarowych oraz 

specjalistycznych. Oferujemy wykonawstwo detali w zakresie obróbki skrawaniem 

metali, montażu powierzchniowego płytek obwodów drukowanych oraz montażu 

wyrobów. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie kooperacji z firmami 

zagranicznymi jak i polskimi. 

 

 Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynieryjną jak i techniczną. 
Realizujemy zadania od momentu konstrukcji wyrobu, poprzez konstrukcje 
i wykonawstwo oprzyrządowania, po produkcję detali i podzespołów oraz montaż 
gotowych wyrobów. 
 
 Jesteśmy firmą elastyczną, nastawioną na zmiany i innowacyjność. Możemy 
Państwu pomóc w rozwiązaniu problemów i uzyskaniu wzajemnych korzyści. 
 
 Jeżeli Wasza firma ma potrzeby i szuka szybkiego oraz efektywnego 
rozwiązania - to gwarantujemy ich spełnienie. 
 
 Łączymy wyrazy szacunku 
      

        ininininż. A ndrzej B ukow ski. A ndrzej B ukow ski. A ndrzej B ukow ski. A ndrzej B ukow ski    

                                                    Prezes Zarządu 
 
 
KONTAKT 
Precyzja-Technik Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 99 
85-022 Bydgoszcz 
Telefon: 52 3211 564 
Fax: 52 3211 404 
e-mail: info@technik.precyzja.pl 
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 Oczekiwania i możliwości 
 Poszukujemy partnerów do nawiązania stałej współpracy kooperacyjnej. 
Chętnie podejmiemy się  wykonawstwa krótkich serii detali, podzespołów 
i gotowych wyrobów. 
 
 Gwarantujemy: 

• Konkurencyjną ofertę handlową 

• Wysoką jakość 

• Terminowość dostaw 

• Wykonawstwo nowego oprzyrządowania, niezbędnego do produkcji 

• Fachową, doświadczoną załogę 
 
 Precyzja-Technik posiada nieprzerwanie od 1998 r. system zarządzania 
jakością wg normy ISO 9001, regularnie audytowany przez SGS United Kingdom 
Ltd System & Services Certyfication. 
 

Posiadane duże doświadczenie z dotychczasowymi partnerami stwarza 
możliwości szybkiego nawiązania współpracy, opanowania nowych technologii 
oraz ich wdrożenia. 

 
 Obrabiarki  
 Do obróbki skrawaniem wykorzystujemy m.in.: 

• DWUWRZECIONOWY AUTOMAT TOKARSKI (5-osi) CNC 
MAZAK QUICK TURN NEXUS 100 II MSY 
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Charakterystyka techniczna: 
� Max. średnica nad łożem-550 mm 
� Max. średnica obróbki z pręta-ø51 mm 
� Max. średnica toczenia-ø280 mm 
� Max prędkość obrotowa wrzeciona-6000 obr./min 
� Max. długość toczenia-334 mm 
� Liczba stacji narzędziowych w głowicy rewolwerowej-12 

 

• CENTRUM  PIONOWE (3-osie) HAAS  MINI-MILL 

 

Charakterystyka techniczna: 

� Powierzchnia robocza-914×305 mm 
� Max. obciążenie-227 kg 
� Oś X -406 mm 
� Oś Y-305 mm 
� Oś Z-254 mm 
� Liczba stacji narzędziowych w głowicy -10 

 

• ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPb-6 
Zgrzewarka stołowa ZPb-6 jest przeznaczona do punktowego zgrzewania małych 
detali szczególnie wykonanych ze stali niskowęglowej. Pionowy pneumatyczny 
układ dociskowy umożliwia uzyskanie bardzo dobrze ukształtowanych zgrzein. Mały 
wysięg i rozstaw ramion sprawia, że pomimo zastosowania małego pod względem 
mocy transformatora, zgrzewarka uzyskuje znaczne prądy zgrzewania (do 14kA). 
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Powyższe cechy w połączeniu z możliwościami układu sterowania powodują, że 
zgrzewarka mimo swej prostoty posiada bardzo duże możliwości zgrzewalnicze. 

 
Zdolność zgrzewania: 
� stal niskowęglowa – blachy 2 + 2[mm]   
� stal niskowęglowa - pręty na krzyż Ø5[mm]  
� mosiądz - blachy 0.5 + 0.5 [mm] 

 

• SZLIFIERKA OPTYCZNA SWPO-80 
 

 
 

Charakterystyka techniczna: 
� max wysokość szlifowanego profilu – 78[mm] 
� max przesuwy X x Y – 140 x 70 [mm] 
� przesuw tarczy ściernej – 80 x 100 x 150 [mm] 
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� powiększenie mikroskopu – x 25 
 

• SZLIFIERKA DO WAŁKÓW I TULEJI 4 AMP 
 

 
Charakterystyka techniczna: 
� Powierzchnia robocza stołu: 140 [mm](sz)900 [mm[(dł) 
� Największa odległość między kłami koników 510 [mm]  
� Największa odległość między kłami głowicy uchwytowej i konika 410 [mm]  
� Wznios osi kłów nad powierzchnię stołu 155 [mm]  
� Największa średnica szlifowania 300 [mm] 

 

• SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20b 
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Charakterystyka techniczna: 
• długość szlifowania - 500[mm]  

• szerokość szlifowania  - 200[mm]  

• max. wzniesienie osi wrzeciona ponad stołem  - 450 [mm] 

• min. wzniesienie osi wrzeciona ponad stołem - 100[mm] 

• zakres przesuwu stołu bezstopniowo - 0,5÷20 [m/min] 

• poprzeczny przesuw ściernicy– 250[mm] 
 
 
Montaż powierzchniowy płytek obwodów drukowanych 
Oferujemy wykonanie montażu powierzchniowego z materiału powierzonego 
niewielkich serii  płytek obwodów drukowanych za pomocą automatu wizyjnego.  
 

 
 

Możliwości techniczne:  
    Pole układania 300 x 400 mm  
 
Układane podzespoły:  
    Zakres: od 0201 do 35 x 35 mm QFP i BGA  
    Raster wyprowadzeń: do 0,5 mm  
 
Podajniki podzespołów  
    Taśmy 8, 12, 16, 24, 32, 44 mm  
    Listwy SO8–PLCC84  
    Tacki  
 
Wydajność  
    1200 - 1600 elementów na godzinę  



Oferta kooperacyjna 
 

 
8 

 

 
Lutowanie ołowiowe w trzystrefowym  konwekcyjnym piecu tunelowym. 
 

 


