
Lektori popredných európskych spoločností v oblasti elektrotechniky, 
akými sú ALPHA, KYZEN, TECNOMETAL a GESTLABS, predstavili 
aj tento rok pútavé témy, počas ktorých mali účastníci seminára 
možnosť prehĺbiť svoje vedomosti týkajúce sa oblasti spájkovania, 
možností redukcie výskytu bublín (voids) v spoji, ako aj spoznať trendy 
v inováciách spájkovacích materiálov a bezolovnaté nízkotaviteľné 
zliatiny. (ALPHA)

Ďalšou oblasťou seminára bola dôležitosť čistenia PCB dosiek  —  
efektívne spôsoby čistenia, ako čistenie „NO CLEAN“ a automatické 
čistenie šablón (KYZEN), ako aj analýza porúch a overenie procesu  
laboratórnymi technikami. (GESTLABS)

So svojimi vedomosťami a bohatými skúsenosťami sa prišla podeliť 
aj spoločnosť TECNOMETAL, ktorá predstavila praktické riešenia  
na odstránenie zvyškovej vlhkosti v PCB (IPC 1601-A).

Novinkou tohtoročného seminára bolo predstavenie spoločnosti BRADY, ako špičkového výrobcu 
zastrešujúceho systém identifikácie pre sledovateľnosť výrobného procesu. Spomedzi pestrého portfólia 
spoločnosti boli predstavené vysokokvalitné etikety, softvérové a hardvérové riešenia, čítačky a pevné  
a mobilné tlačiarne etikiet.
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Veľký ohlas si získalo aj predstavenie produktového radu „ALPHA 
PREFORMS“ a jeho pozitívneho vplyvu na redukciu bublín (voids)  

pod komponentmi so spodným zakončením (BTC), ako aj  inovatívneho 
napínacieho systému SMD šablón „ALPHA TENSORED“. (ALPHA)

Celodenný seminár uzatvárala téma lektora zo spoločnosti 
ALPHA s dlhoročnými technickými skúsenosťami o identifikácii 
problémov a efektívnych riešeniach vo výrobnom procese. 
Účastníci seminára mali zároveň možnosť predkladať  
konkrétne otázky na vyskytujúce sa problémy vo výrobnom 
procese ich spoločností.

Vďaka dotazníkom spokojnosti ktoré na záver seminára účastníci 
vyplnili, si dovolíme tvrdiť, že rovnako ako predchádzajúci 
ročník, aj tento mal pozitívny ohlas na zaujímavé a prínosné 

témy využiteľné nielen v rovine teórie, ale aj praxe.

Našu spoločnosť MAROX s.r.o, ako organizátora seminára reakcia 
účastníkov veľmi teší a týmto sa chceme poďakovať všetkým za to, 

že si našli čas vo svojom zaneprázdnenom pracovnom živote a strávili 
s nami deň. Veríme, že sa o rok opäť spolu stretneme na ďalšom ročníku, 

ktorý už teraz plánujeme a o ktorom vás čitateľov budeme v predstihu 
informovať a srdečne naň pozývať.
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