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Cégünkről
Az Al-Bohacen Kft. 2004-es megalakulása óta az ipari területen használt eszközök, berendezések forgalmazásával,
szervizelésével foglalkozik. Mára ez a tevékenységi kör tovább bővült, egyre több területet érintve, csaknem teljesen
lefedve a gyártással kapcsolatos eszközök kereskedelmét és szakmai támogatását. Az évek alatt cégünk a középeurópai régió egyik meghatározó beszállítójává vált.
A folyamatos fejlesztés és az ebből következő fejlődés eredményeként
cégünk évről-évre több világvállalat termékének forgalmazását,
szerviztevékenységét láthatja el. Ezáltal partnereink egyre szélesebb
palettáról, egyre jobb minőségű termékek közül válogathatnak,
valamint egyre több témakörben kaphatnak megfelelő szakmai
tanácsokat, szükség esetén gyors és szakszerű szervízszolgáltatást.
Az Al-Bohacen Kft. szakemberei – a széles területre kiterjedő tevékenységi
körök eredményeként – jól átlátnak komplex folyamatokat, így szívesen
állnak partnereink segítségére, legyen szó forrasztástechnikáról,
lézerberendezésekről, vagy akár komplett gyártósorok tervezéséről,
építéséről, felszereléséről.
Cégünk alapvető célja, hogy a lehető legjobb megoldásokat nyújtsa, szakmai tapasztalataival, szerviztevékenységével
segítse partnereit, folyamatosan együttműködve alakítva ki egy kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot.
Keressen minket bizalommal!
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Turányi Péter,
az Al-Bohacen Kft. ügyvezetője
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Gépek / Berendezések

Részletes információk, valamint a gépek aktuális listája megtalálható weboldalunkon: www.albohacen.hu
Cégünk – az Al-Bohacen Kft. – sok éves tapasztalata alapján egy új területre lép az elektronikai iparban használatos
gépek kereskedelmével, valamint az ezzel kapcsolatos alkatrész-ellátással, szakmai tanácsadással és szervizeléssel.
Kínálatunkban megtalálhatók:
• diszpenzer berendezések
• conveyorok
• SMD rework állomások
• PCB loader-ek
• high-speed router-ek
• xy reader-ek
• ipari nyomtatók
• lézerhegesztők
• lézergravírozók
• stb.

Gyártók szerint:
• ASSYMTEK
• ASYS
• DEK
• FINNSONIC
• FORMECA
• JOT
• NUTEK
• OHASHI
• ZEBRA
• stb.

Kapcsolódó tevékenységeink:
• használt berendezések értékesítése
• használt berendezések bérbeadása
• a forgalmazott készülékek szakszervize
• az általunk nem forgalmazott hegesztő és gravírozó lézergépek szakszervize
Berendezéseink bármikor megtekinthetők telephelyünkön, de szakértő kollégáink szívesen válaszolnak kérdéseikre,
vagy adnak tanácsot telefonon, e-mail-ben, vagy akár az érdeklődő telephelyén személyesen is.

Gyártósori berendezések
Az Al-Bohacen Kft. immáron az elektronikai iparban alkalmazott
gyártósori (SMT, SMD) berendezések bérbeadásával és értékesítésével
is foglalkozik. Általunk a felhasználók akár egy adott időintervallumra
bérelhetik a nagy értékű gépeket, így nagymértékben optimalizálva a
projekt költségeit. Megállapodás esetén cégünk biztosítja a berendezések
installálását, karbantartását, valamint szükség esetén szervizelését. Ez
vonatkozik a vásárlásra, valamint a bérlésre egyaránt.

Lézer berendezések
Külön kiemelést érdemelnek a hegesztő, valamint a gravírozó
lézergépek, amelyek különböző működési elvüknél és teljesítményüknél
fogva nagyon sok területen alkalmazhatók. Cégünk – ezen berendezések
forgalmazása, bérbeadása, valamint szervizelése mellett – az egyéb
forrásból származó készülékek szervizelését és alkatrészbeszerzését is
vállalja. Partnereink kérésére gravírozási mintával segítünk kiválasztani
a megfelelő technológiát.
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Forrasztástechnika
Cégünk egyik erőssége a forrasztástechnika, amelyhez széles termékkínálatot biztosítunk. A forrasztó berendezéseken
kívül pákahegyek, forrasztástechnikai anyagok vagy segédanyagok, illetve utómunka és ellenőrző rendszerek
kereskedelmével is foglalkozunk.
Immár nyolc éve látjuk el partnereinket kiemelkedő minőségű eszközökkel és magas színvonalú szolgáltatásainkkal
bel-, és külföldön egyaránt, partnereink érdekeit és elvárásait szem előtt tartva. A segédanyagoktól kezdve a komplett
munkaállomások szakszerű kiépítéséig kézséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékekre teljes
körű terméktámogatást és szervizelést biztosítunk képzett szakembereinkkel.
Spanyol gyártóval együttműködve látjuk el Magyarország képviseletét JBC termékekkel immár több éve.

Közel 80 évnyi szakirányú tapasztalat a JBC-t a forrasztó berendezések és eszközök technológiai
élvonalába emelte. Az innováció, a hatékonyság és a megbízhatóság a fő előnyei termékeink
széles skálájának, melyek megfelelnek a szakmai követelmények igényeinek. Magas technológiai színvonal, kiváló
minőség. A JBC a termékek folyamatos tökéletesítésének és fejlesztésének programjával rendelkezik. Ez a Kutató és
Fejlesztő Részlegében a leginnovatívabb forrasztási technológiák létrejöttét eredményezte. Valamennyi JBC termék
megfelel az EC előírásoknak és eleget tesz az ESD ajánlásoknak az elektrosztatikus kisülések elleni védelem terén.
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A BOFA cég egyedülálló szakértő a füstelszívó és szűrő rendszerek területén. Jegyzett vezetői a
legkülönbözőbb iparágak területén ismert legújabb megoldásoknak. Napjaink egyre erősödő igénye
a csökkenő üzemeltetési költségek és új anyagok kifejlesztése iránt arra kötelez, hogy folyamatosan
kutassuk az új módszereket, melyekkel a felhasználók számára lehetővé tesszük mind az alkalmazottak, mind pedig
a környezet védelmét, miközben csökkentjük az energia felhasználást és a bevezetési időt.

A németországi vállalat rendkívül hatékony, felhasználóbarát és nagy teljesítményű berendezéseivel
kivívta magának a világ vezető kézi forrasztástechnikai gyártója címet. Innovatív megoldásaiknak
köszönhetően az iparág minden területén kiemelkedő minőségű termékekkel látják el a piacot legyen az a berendezés
vagy a hozzá kapcsolódó tartozék.

1982 óta a Metcal nagy teljesítményű precíziós eszközök gyártásával vívta ki a szakma elismerését.
A forrasztó, kiforrasztó és fejlett utómunka berendezéseik továbbra is mércét állítanak fel a
megbízhatóság, rugalmasság és költséghatékony teljesítmény szolgálatában. A Metcal, az OK International csaport
tagja, a világ vezető szállítója a forrasztó szerszámok és berendezések területén. Az OK International kínálatát is
tartalmazza, beleértve az OKI Asztali forrasztó és kiforrasztó szerszámokat, folyadék-adagoló rendszereket és
füstelszívó rendszereket, valamint a Techcon Systems márkanév által biztosított precíziós adagolókészülékeket és
ragasztó adagoló berendezéseket.
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A Finetech innovatív megoldásokat kínál szinte minden utómunka feladatra az egyszerű kézi
forrasztási technológiától az alapvető belépő szintű utómunka rendszereken át a komplex fejlett
utómunka berendezésekig. Manuális, félautomata és automata rendszerek állnak rendelkezésre magas minőségű
alkatrészekkel, így tartva a lépést az új fejlesztésekkel a piacon. A Finetech számos iparágban jelen van, beleértve
a repülőgépipar, az orvosi technológiai, fogyasztási elektronika, félvezető, optoelektronikai, katonai és a kutatási
területeket.

Speciálisan kifejlesztett tisztítószerek, festékek valamint egyéb vegyi anyagok és eszközök,
amelyek javítják a hatékonyságot, a biztonságot és a teljesítményt. A Techspray által
kínált élvonalbeli technológiák biztosítják a környezetbarát megoldásokat az elektronikai
összeszerelő és karbantartó folyamatok során. Természetes, biológiailag lebomló összetevők, alacsony VOC (illékony
szerves vegyületek) és nulla GWP (globális felmelegedési potenciál) kulcsfontosságú tényezők a gyártás és javítási
folyamatok során.

Az Almit a forrasztóanyagok és folyasztószerek széles skáláját gyártja a legújabb innovatív
technológiák segítségével, melyeknek hatására az ólommentes gyártás fő beszállítójává
vált. Vezető szerepet tölt be – többek között – a légiközlekedési és űrhajózási iparban, az autógyártás területén,
valamint a fogyasztói elektronikában.
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A kiváló minőségű és hosszú élettartamú pákahegyek fontossága felértékelődik az ólommentes
forrasztási folyamatok során. A Plato ezekkel a minőségi alkatrészekkel és a szintén élvonalbeli
kiegészítőivel az iparág kedvelt és elismert gyártójává vált.

A Hakko Corporation világszerte elismert vezető forrasztási termékek gyártója. A Hakko
filozófiája, hogy minden körülmények között eleget tegyen a megnövekedett igényeknek.
A több mint fél évszázados tapasztalata a forrasztási technológiában lehetővé teszi, hogy képesek legyenek
hosszú távon megőrizni a legmagasabb gyártói minőséget és termékszolgáltatást. A kezdő felhasználótól kezdve
a professzionális gyártókig mindenki igényét tökéletesen ki tudja szolgálni az innováció, kreativitás és a bizalom
érzetét szem előtt tartva.

Professzionális forrasztó berendezések és eszközök.

Segédszerszámok, eszközök és tisztítószerek piacvezető gyártója.

Nyomtatott lapok javításához készített minőségi szerszámok és anyagok.

A világ élvonalába tartozó optikai ellenőrző rendszerek.
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Csavarozástechnika
Az Al-Bohacen Kft. fejlődésének egy újabb állomása a csavarozástechnikai berendezések felvétele a kínálatunkba.
Cégünk megoldást kínál az ipar több szegmensében működő partnerei részére – leginkább az elektronikai és
autóipari felhasználók körében. Mivel a terheléstől, szerelhetőségtől, beépítési környezettől függően a csavarkötés
elemei alakjukat, anyagukat, felhasználási területüket tekintve sokfélék, ezért mi is igyekszünk ezen igényeknek és
elvárásoknak teljes körűen megfelelni.
A csavarozógépek mellett teljeskörű tartozék-készlettel,
adagolórendszerekkel, nyomatékmérő és -elnyelő
berendezésekkel állunk partnereink rendelkezésére.
Szerelősorok felszerelését vagy moduláris egyedi
csavarbehajtó (pl.: DOGA Posi Controll – DPC-990)
lehetőségeinek kialakítását is vállaljuk hozzáértő,
képzett szakembereink segítségével. Vállaljuk minden
általunk forgalmazott termék teljes körű szervizelését,
karbantartását és alkatrészellátását.
Az általunk forgalmazott gyártók termékei között könnyedén megtalálhatjuk a felhasználási területnek megfelelő
eszközöket, úgy mint:
• alacsony nyomatékú
• közepes nyomatékú
• kuplungos kivitel

Kiváló minőségű és pontosságú, valamint hosszú élettartalmú csavarbehajtók és tartozékok

Professzionális csavarbehajtók, tartozékok és kiegészítő eszközök

Magas minőségű csavarbehajtók, kiegészítők, tartozékok ipari felhasználásra
A legmodernebb forgatónyomaték technológiával készült professzionális csavarbehajtó
eszközök ipari felhasználásra
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Csővázas rendszerek
Az Al-Bohacen Kft. folyamatosan bővülő kínálatában immár megtalálhatóak a malajziai UNIJOINT csővázas rendszer
termékei is.
Az elemenkénti forgalmazás mellett – a felmerülő igényeknek eleget téve – elkezdtük a komplett tároló-,
mozgatórendszerek, munkaállomások és teljes gyártósori egységek tervezését, kivitelezését is.
A rendszer alapja a különböző falvastagságban (0,7mm - 2,0mm) elérhető, 28mm-es átmérőjű cső, amely többféle
színben ABS bevonatos, rozsdamentes acél, vagy fekete, ESD-védett kivitelben érhető el.
A kiegészítő termékek (összekötő elemek, görgősorok, talpak, kerekek) is hasonlóan nagy anyag- és színválasztékban
találhatóak meg kínálatunkban.
Bármely felhasználási területről is legyen szó, a csővázas rendszer jelenti a minőségjavulást, költséghatékonyságot
és a flexibilitást partnereink számára. A rendszer nagy előnye, hogy elemei az időközben változó igényekhez
alakíthatóak, minimális veszteség mellett.
Szakembereink a helyszíni felmérést követően 3D rajzokat készítenek, majd a telephelyen elkészített modellek
bemutatásával véglegesítik a megrendelő elvárásait.
Kérje segítőkész szakembereink véleményét, akár ingyenes helyszíni felméréssel!

Professzionális csővázas elemek, kiegészítők és tartozékok

Piacvezető gyártó a kerekek és görgők területén

Kiemelkedő minőségű kerekek és görgők

Minőségi görgők és kerekek
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Gyártósorok tervezése, kivitelezése
Az Al-Bohacen Kft. filozófiája a jól megtervezett és előkészített innováció. A csővázas rendszer értékesítése egy
fejlődési szakasz kezdetét jelentette a vállalat életében, ami teljes struktúraváltást követelt mind termékforgalmazás,
mind szakmai felkészültség tekintetében. Az Al-Bohacen Kft. eredetileg forrasztástechnikai berendezések
kereskedelmével, javításával kezdte működését nyolc évvel ezelőtt. Mára, egy 1000 m2 területen működő 25 főt
foglalkoztató, az ipari nagyvállalatok preferált beszállítójaként, több országban jelenlévő vállalattá fejlődött. A
vállalkozás tevékenységi köre ennek megfelelően nem csak az eredeti termékkörrel, hanem számos gyártó (Finetech,
JBC, Almit, Metcal, Tesa, Leica, Plato stb) kizárólagos forgalmazója, a szakszerviz feladatokat ellátó partnere.

A csővázas termék piaci bevezetése elején még csak az alkotóelemek - úgymint csövek, összekötő elemek és
egyéb kiegészítők - forgalmazására korlátozódott a tevékenység. Látva a Magyarországon jelentkező igényeket, az
alkotóelemek forgalmazásán felül elkezdtük a csővázas elemekből összeszerelhető gyártósori egységek tervezését
és kivitelezést. A fokozatosság elvét követve első időkben az elektronikai termékeket gyártó vállalatok javító,
összeszerelő állomásait terveztük, építettük össze, de ma már komplett gyártósorok tervezésével, kivitelezésével
foglalkozunk.
Termékeink kompatibilisek (28mm átmérő) a már meglévő és működő berendezésekkel, hiszen minőségében,
méretezésében, színeiben pontosan illeszkedik a már piacon lévő termékekhez. Portfóliónkban megtalálhatók
többféle színben ABS bevonattal rendelkező, vagy rozsdamentes kivitelezésű, és az elektronikai iparban használatos
ESD minősítéssel rendelkező csövek, összekötőelemek.
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Az Al-Bohacen Kft. által összeépített gyártósorok az ipar több területén is megtalálhatók, hiszen a termék szorosan
kapcsolódik Lean technológia megvalósításához, amely elengedhetetlen feltétele a termelékenység fokozásának.
Szakembereink a helyszíni felmérések után 3D modellezésű rajzokat készítenek, majd a telephelyen elkészített
modellek bemutatásával véglegesítik a megrendelő elvárásait. Raktárkészletünk ma már országos szinten is
egyedülálló, amely biztosítja partnereink részére a csővázas termékek folyamatos és rövid határidejű beszerzési
lehetőségét. Az általunk forgalmazott termékek mennyisége tette lehetővé, hogy képviselője legyünk a világ egyik
legnagyobb csővázas elemeket gyártó vállalatnak az UNIJOINT-nak. A környező országokban is megtalálható
szolgáltatásunk - Románia, Ukrajna, és Szlovákia területén - tervezési és kivitelezési lehetőségekkel.
Amennyiben az Önök vállalatánál is szükség van innovatív megoldásokra, kérem, jelezze felénk és mi megpróbálunk
megoldást találni a felmerülő igényekre. Kérje szakembereink véleményét, akár ingyenes helyszíni felméréssel és az
elkészített rajzok alapján kézzelfoghatóvá válik az elképzelés.

A teljes portfóliót tartalmazó katalógusunk ingyenesen elérhető postai, vagy elektronikus úton.
A termék összeállítása tekintetében több opció is választható:
• az alapanyagot megvásárolja raktárunkból és az általunk elkészített rajzok alapján a megrendelő maga
készíti el a berendezést
• az alapanyagot megvásárolja raktárunkból, a rajzok alapján méretre szabjuk és a kiszállítás után a
megrendelő összeszereli a berendezést
• az alapanyagot megvásárolja raktárunkból és készre szerelve leszállítjuk a megrendelőnek
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ESD elleni védelem
ESD (Electrostatic Discharge): elektrosztatikus kisülés azaz, elektrosztatikus forrásból származó elektromos energia
gyors felszabadulása (potenciál különbség kiegyenlítődése).
Az elektronikai alkatrészeket meg kell védeni a gyártás, tárolás és szállítás során felmerülő elektrosztatikus kisülések
károsító hatásaitól. A legjobb ESD védelem az, ha a statikus feltöltődés megelőzését kombináljuk a statikus töltések
megfelelő módon történő elvezetésével.
Cégünk teljes körű megoldásokat kínál e problémákra.
Az általunk forgalmazott termékek között megtalálhatók az antisztatikus termékek, alapanyagok, személyes
védőfelszerelések, bútorok, tároló rendszerek, ionizátorok, mérőműszerek, tisztító szerek, asztalborítók, csomagoló
anyagok.
A megnövekedett igényeket látva kiemelkedő figyelmet fordítunk az elektronikai iparban használatos alkatrész
tároló ESD minősítésű szivacsos tárolók gyártására. Szakképzett munkatársaink minden méretbeli és formai igényt
igyekeznek kielégíteni nagy precizitással az előállítás során.
Vállalati filozófiánkban igen komoly hangsúlyt fektetünk a szaktanácsadásra, így képzett szakembereink szívesen
állnak partnereink rendelkezésére, akár helyszíni felméréssel.

Eszközök
•
•
•
•

Csavarhúzók
Fogók
Csipeszek
Egyéb eszközök

Védőfelszerelés
•
•
•
•
•
•

Csuklópántok
Sarokföldelők
Kesztyűk
Hajhálók
Köpenyek
Egyéb felszerelés

Kiegészítők
•
•
•
•
•

Asztalborítók
ESD függönyök
Álláskönnyítők
Székek
Egyéb kiegészítők
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Műszaki célú polietilén hab
Kérjen ingyen mintaterméket - rövid időn belül eljuttatjuk Önnek!
Cégünk megoldást kínál Ügyfeleinek, hogy termékeik, alkatrészeik, a gyártás, szállítás, vagy tárolás közben se
sérüljenek. Olyan technológiát alakítottunk ki, amellyel szinte bármilyen formát létre tudunk hozni, ezen felül
szakértő kollégáink az adott tároló elemek megtervezésében is rendelkezésre állnak.

Az Al-Bohacen Kft. által használt PE hab egy kémiailag térhálósított, zártcellás szerkezetű műanyag hab kitűnő
és nagyon finom cellaszerkezettel rendelkezik valamennyi általunk használt színben. Ez a típusú PE hab az
Al-Bohacen Kft. saját fejlesztésű megmunkáló robot berendezéseivel pontos formára alakítható a vevői
elvárásoknak megfelelően. Mérnökeink az adott területre, termékre elkészített vázlatok alapján megrajzolják a
formavilágot és mintadarabot készítünk.
Általános jellemzői:
•
•
•
•
•

vízfelvétele csekély
hőszigetelő értékei nagyon jók
magas a rezgéscsillapítása
csekély a vízgőz-áteresztőképessége
jól ellenáll a vegyi anyagokkal szemben

Sűrűsége 45 kg/m3 és 51 kg/m3 közötti és különböző színekben kerül felhasználásra, mint pl. fekete, fehér, szürke,
kék, zöld, sárga és piros. Termékeink között megtalálhatók égésgátolt, disszipatív és vezetőképes típusok.
Felhasználási területe:
•
•
•

autóipar (mechanikai védelmet elváró területek)
elektronikai ipar (ESD védelemmel rendelkező területek)
csomagolóipar (optimális helykihasználás és formavilág)

Különleges színelvárások esetén egyedi megállapodás szükséges a megrendelés előtt.
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Forrasztókeretek, JIG-ek
Cégünk vállalja forrasztókeretek, JIG-ek és egyedi befogó szerkezetek tervezését, gyártását. Az eddigi munkáink
elsősorban az elektronikai iparban kerültek felhasználásra, de tapasztalatainkat felhasználva, képesek vagyunk
szinte bármilyen felhasználási terület számára megoldást kínálni. Az újonnan beszerzett és a meglévő CNC
berendezéseinkkel tudjuk garantálni a megfelelő megmunkálási pontosságot.

Keressen bennünket!
Szakembereink készségesen állnak rendelkezésére szaktanácsadással, akár az Önök telephelyén.
JIG-eknek nevezzük azokat a gyártásban használt kiegészítő berendezéseket, melyek lehetővé teszik az azonos
munkadarabok gyors és pontos rögzítését, pozícionálását. A pozicionáló berendezéseknél gyakorta alkalmazzák a
„pokajoke” módszert, amely megakadályozza az alkatrész hibás beillesztését, így gyorsítja a termelést, csökkenti a
hibaszázalékot. Amennyiben a felhasználási terület egyedi minősítéssel (pl: ESD) rendelkezik, úgy a minősítésnek
megfelelő anyagokból készül a berendezés.
Néhány példa az eddig elkészült berendezésekből:
•
•
•
•

Forrasztókeretek
Elektronikai tesztelő/rögzítő berendezések (elektronikai panelek, LCD panelek)
Mechanikai összeszerelést segítő rögzítő készülékek
Megmunkálást segítő rögzítő berendezések

Forrasztókeretek – a speciális terület
A leggyakrabban használt területek az elektronikai iparban találhatók – SMD, SMT megmunkálás – ahol felhasználásra
kerülnek a forrasztó keretek. Az elkészítésük során igen nagy pontosságot, precizitást és átgondoltságot igényel,
amelyben az utóbbi években nagy tapasztalatra tettünk szert. A nagy szilárdságú, magas hőmérsékletnek is ellenálló
forrasztókeretek a gyártás bármely szakaszában megbízhatóan használhatóak. Egyedi kialakításuknak köszönhetően
pontosan illeszkednek az anyaghoz, alkatrészhez, így megkönnyítik a gyártást és növelik az előállítás pontosságát. A
méretek tekintetében rugalmasan tudunk alkalmazkodni az elvárásoknak megfelelően.
A forrasztókeretek elkészítésénél az alapanyagok széles skáláját kínáljuk, a leggyakrabban előforduló Durostone-tól a
felhasználás terület elvárásainak megfelelően. A Durostone egy üvegszállal erősített műanyag, amely nagymértékben
ellenáll a vegyi anyagok hatásainak, hővel szembeni ellenállása miatt széles spektrumban felhasználható. Az
elektronikai ipar területén nagy fontosságot jelentő minősítésben, ESD változatban is elérhető.
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Lézergépek forgalmazása és szervizelése
A lézerhegesztés egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a fémiparban. A lézernek jelentős előnye, hogy a fényenergiát
egyetlen olyan vékony sugárba tudja összpontosítani, amely még a fémek összehegesztését is lehetővé teszi,
ezáltal vált a jelenlegi legfinomabb varratkészítési technológiává. A kopott vagy sérült szerszámok, alkatrészek
anyaghiányának javítását feltöltő hegesztéssel rendkívül precízen és pontosan, akár a mikron tartományban is el
lehet végezni. További előnye az igen nagy szilárdságú illesztés. Mindez jelentősen költséghatékonyabb megoldást
jelent, mint a sérült termék cseréje. A keskeny munkavégzési területnek köszönhetően a lézerhegesztési technológia
különösen alkalmas a fémlemezek összeillesztésére.
Az Al-Bohacen Kft. professzionális szinten vállalja az általa forgalmazott eszközök teljes körű szervizelését, alkatrész
utánpótlását, továbbá a lézerhegesztő drótok, huzalok és feltöltő anyagok, hozaganyagok folyamatos utánpótlását.

Képviselt márkák

A legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő lézerhegesztő anyag

Professzionális felhasználású lézerhegesztő rendszerek
• lézerhegesztő berendezések
• lézergravírozó berendezések
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Világítástechnika
Cégünk folyamatos fejlődése nyomán immár a világítástechnikai termékek forgalmazását is magáénak tudhatja.
Termékkínálatunkban a legújabb LED-technológiával szerelt világítótestek széles spektruma is megtalálható.
Az általunk forgalmazott termékek kifogástalan minőséget, széles körű felhasználhatóságot és magas szintű
megbízhatóságot garantálnak.
Leendő partnereinkkel együtt gondolkodva, közösen találjuk meg a számukra legmegfelelőbb termékeket,
elsődlegesen szem előtt tartva a minőség és költséghatékonyság szempontjait.
Megoldásokat biztosítunk a világítástechnika bármely területére, úgy mint:
• ipari világítás
• Irodai, építészeti világítás
• orvosi világítás
• minőségellenőrzési (nagyítós) világítás
• szépségápolási világítás

A Waldmann Lighting Group a legújabb technológiák alkalmazásának és a magas szintű
újítások bevezetésének köszönhetően, mára a piac egyik meghatározó szereplőjévé vált.
A Waldmann a state-of-the-art designt és az optimális teljesítményt, így nyújt átfogó világítási megoldásokat az
ipari célú felhasználók számára. A több mint 50 éves múltra visszatekintő vállalat célja a termelékenység, biztonság,
egészség és az energiatakarékosság biztosítása a környezet kímélése mellett. A világszínvonalú minőség mellett
hatékony vevőszolgálattal és műszaki támogatással állunk partnereink rendelkezésére.
Az 1990-es alapítású DaylightCompany mára piacvezető márka lett a speciális világítási megoldások
területén. A vállalat célja a munka- és hobbi- felhasználók legkülönbözőbb igényeinek kielégítése
a termelékenység és minőség szem előtt tartása mellett. A speciális, alacsony hőmérsékletű és
energiatakarékos Daylight izzók alkalmazása minden szakember és hobbi szintű felhasználó számára lehetővé teszik
a tökéletes munkavégzést. A Daylight lámpák tervezése során a rugalmasság, tartósság és mobilitás volt a fő cél – így
érve el a kitűnő minőséget és teljesítményt – nagyon jó ár-érték arány biztosítása mellett.
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Méréstechnika
Az Al-Bohacen Kft célul tűzte ki maga elé az ipari-méréstechnikai készülékek, különböző diagnosztikai rendszerek,
termográfiai eszközök magas színvonalú forgalmazását, teljes körű terméktámogatását és szervizelését a hazai és a
külföldi piacon. Termékeink között egyaránt megtalálhatja a hagyományos, mindennapi használatra szánt, valamint a
XXI. századi csúcstechnológiát képviselő mérőműszereket egyaránt. Az általunk forgalmazott minőségi eszközökkel
– melyek világszínvonalú megoldásokat nyújtanak a méréstechnológia területén – kívánunk partnereink segítségére
lenni a piac ezen szegmensében.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az általunk forgalmazott termékek kedvező áron, felhasználóbarát kivitelben
kerüljenek partnereinkhez. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk az Önnek legmegfelelőbb termék kiválasztásában.

Magyarországi márkaképviselete vagyunk az Optris GmbH-nak – mely világszínvonalú az
érintkezésmentes hőmérsékletmérési megoldásokban.
A sokrétű felhasználási lehetőségek elérhetővé teszik ezeket a műszereket szinte minden területen való felhasználásra,
úgy mint: épület termográfia, ipari diagnosztika, villamos berendezések, gépek hőmérséklet mérése, elektronikai
mérések, orvosi ipar, kutatás és fejlesztés.
Professzionális laboreszközök, tesztberendezések, mérőműszerek, oszcilloszkópok a 35
éves tapasztalattal rendelkező gyártótól.
Professzionális szintű mikroszkópok a több mint 100 éves múltra visszatekintő piacvezető
gyártótól.
Világszínvonalú mikroszkópok és üzemi mérőberendezések.
A világ élvonalába tartozó optikai ellenőrző rendszerek.
A legmodernebb technológiával készült SMT és Reflow termékek.
Magas minőségi
berendezések.

követelményeknek

megfelelő

vizuális

ellenőrző

rendszerek,

Professzionális kézi mérőműszerek.
Kiváló minőségű multiméterek, termométerek és kiegészítők.

H-1173 Budapest, Kaszáló u. 115.
Tel: +36-20-545-3331 | Fax: +36-1-258-6522
www.albohacen.hu | info@al-bohacen.hu

16
10

Dolgozzon velünk!
www.albohacen.hu

Csomagolástechnika

Cégünk hivatalos forgalmazója és márkaszervize a svájci illetőségű címkéző gépgyártó HM Collamatnak. Készülékeik
svájci alkatrészekből és alapanyagokból készülnek, ami garancia a kiváló minőségre!
A kisebb és olcsóbb eszközöktől kezdve az extrém gyorsaságú címkézési feladatokra alkalmas berendezésig
minden megtalálható a termékpalettájukon, melyek bármilyen körülmények között is precíz és megbízható
teljesítményt nyújtanak. Nagyobb berendezéseik tandem üzemmódban is képesek üzemelni, sokrétű programozási
lehetőségeiknek köszönhetően több termék adatait is képesek rögzíteni.
Egészen különleges formájú termékek nagy pontosságú címkézése sem jelent gondot a különböző termékpozícionáló
kiegészítők használatával.

A tesa SE a világ egyik vezető gyártója az ipari, kereskedelmi és fogyasztói öntapadó termékeknek és
rendszermegoldásoknak. A cég 125 éves tapasztalata – a bevonó technológiában, a ragasztók és az innovatív
termékmegoldások fejlesztésében – a hamburgi székhelyű tesa-t sok területen a világpiac élmezőnyébe emelte – pl
csomagolóragasztók, padlójelölő gyártása stb.
Több mint 60000 tesa által kifejlesztett és gyártott termék található, több mint 100 ország piacán. A cég teljes
bevételének háromnegyedét is meghaladó az ipari ügyfelek számára kifejlesztett speciális rendszermegoldások
bevétele, és ez biztosítja a több iparágban a költségek csökkenését, a folyamatok optimalizálását és a végtermék
javulását.
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Egyéb termékeink
Az Al-Bohacen Kft. a már eddig is széles termékpalettát igyekszik mind jobban bővíteni, új és új termékeket kínálva,
legyen az adalékanyag, vagy akár kéziszerszám.
Kiegészítő árucikkeink segítségével más általunk forgalmazott vagy szervizelt termékek szakszerű műszaki
alkalmazását tesszük lehetővé.
A gyártási folyamatok során felmerülő problémákra szakképzett munkatársaink – a megrendelővel való folyamatos
egyeztetés mellett – innovatívan segítenek megoldást találni.
Keressen minket bizalommal!
Dolgozzon velünk!

Profi minőségű szerszámok és kiegészítők

Magas minőségi elvárásoknak megfelelő kéziszerszám tároló és szerszámtartó megoldások,
munkavédelmi eszközök.

Több mint 100 éves múltra visszatekintő Európa vezető gyártója a kézi szerszámok területén.
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