
Pájení a ceník pájení 
 

    Realizujeme  strojní pájení přetavením a vlnou, olovnatou  a bezolovnatou pájkou. 
Používáme přetavovací infra a horkovzdušné pece DIMA, Quad a pájecí vlny Quad a  SEHO. 

  

a) Pájení vlnou  
 

1) Pájení olovnatou eutektickou slitinou Sn/Pb - maximální velikost přířezu 210x300 mm 
2) Pájení bezolovnatou pájkou SAC 305 - maximální velikost přířezu 300x350 mm 

 
b)  Pájení přetavením  

 
Jsme schopni zajistit pájení téměř všemi typy pájecích past, standardně používáme 
pájecí pasty LITTON KESTER olovnaté i bezolovnaté (pájecí slitina olovnatá 
eutektická a SAC305) - velikost přířezu cca 210 x 300 mm. 
 

c)  Pájení v parách 
 
Pájíme v parách, standardně kapalina GALDEN 230, bod varu pájecí kapaliny 230 oC. 
 

d) Aktuální ceník za samostatné pájení vlnou (platné od 1.11.2021) 
Jedná se o externí zákazníky bez osazování desek 
 
            Olovnaté pájení (externí zákazník bez osazování)……….. 40 až 60,-  Kč./dm2 

            Bezolovnaté  pájení (externí zákazník bez osazování) ….. 60 až 90,-  Kč./dm2 

            Vkládání desek (desky) do rámečku ………………………. 40 až 100 Kč/rámeček 
            Samostatné zapnutí olovnaté vlny ...………………….…… 400.-Kč. 
            Samostatné zapnutí bezolovnaté vlny .....…………..…….. 750.-Kč. 

Uvedené ceny jsou pouze informativní, cena se může zvýšit o nadpráce (maskování 
otvorů, pájení atypických tvarů apod.). 
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