
TECHNIKA PRECYZYJNA I PRÓŻNIOWA 



O firmie 

Firma PREVAC założona w 1996 r. znajduje się w 
Rogowie na Górnym Śląsku 

 Oferowane przez PREVAC rozwiązania koncepcyjne są 
opracowywane przez zespół pracowników firmy 
składający się z wysoko wykwalifikowanych, 
dynamicznych i ambitnych specjalistów, m.in. z dziedziny 
fizyki, chemii, mechaniki, elektroniki, informatyki czy 
technologii procesów produkcyjnych. Nasza kadra z 
wieloletnim doświadczeniem w technologii próżniowej 
stanowi największy potencjał firmy. 



 PREVAC zatrudnia ponad 170 wysoko wykwalifikowanych specjalistów – rozwojowców, konstruktorów, inżynierów 
produkcji, etc., którzy pracują w następujących działach: 

Elektronika i rozwój 

IT 

Kontrola jakości 

Administracja i logistyka 

O firmie 

Sprzedaż Montaż Obróbka Konstrukcja 

Technical & Production department 

Serwis 



Sprzedaż 

Działalność PREVAC od momentu powstania oparta jest na przekonaniu, iż tylko 
najlepsi w swojej specjalności mogą kształtować standardy i wyznaczać 
nowe kierunki działania. 

Logo firmy, rozpoznawalne niemalże na całym świecie, 
utożsamiane jest od wielu lat z innowacyjnością, 
precyzją wykonania i najwyższą jakością działania. 

 

Produkty firmy – powstałe od początku do końca w Polsce – 
pracują obecnie na terenie Niemiec, Francji, Anglii, 
Szwecji, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Czech, USA, 
Kanady, Japonii, Chin, Rosji, Indii, Australii, RPA, Polski 
itd.  



Konstrukcja 

PREVAC oferuje niemalże nieograniczone możliwości rozbudowy zarówno własnych aparatur, jak również systemów próżniowych innych 
producentów, poprzez zapewnienie dostępności szerokiej gamy wysokiej jakości komponentów i oprzyrządowania, jak również świadczenie 
kompleksowych usług rozszerzenia funkcjonalności sprzętu klienta o kolejne techniki badawcze.  
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Serwis 



PREVAC producentem 

Serwis 

Systemy HV & UHV 

Manipulatory 

Nośniki próbek 

Komory 

Komponenty próżniowe 

Elektronika 

Oprogramowanie 



Systemy UHV 

 
 

Firma produkuje zaawansowane systemy UHV całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta łączące 
w sobie techniki badawcze takie jak: XPS, UPS, ARPES, PLD, AES, STM/AFM, LEED, TDS, TOF SIMS, RHEED, ISS, IPES, 
FT-IR, PEEM, itp. 
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Systemy UHV 



MBE 

System 
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Wysokociśnieniowy system XPS 



System XPS – IR 



Przesuw liniowy 
Przesuw liniowy (łańcuchowy) 
Manipulator z obrotami R1-R4 
Manipulator helowy z otwartym cyklem (Lhe-open loop) 
Manipulator helowy z zamkniętym cyklem (Lhe-close loop) 

2 Axis 
3 Axis 
4 Axis 
5 Axis 
6 Axis 

Manipulatory 



Nośniki próbek 



W zależności od zastosowania systemy próżniowe wyposażone są w komory 
próżniowe projektowane i wytwarzane w firmie PREVAC tj.: 

• Komora analityczna 
• Komora preparacji 
• Komora załadowcza 
• Magazyn próbek 
• Reaktor wysokociśnieniowy 
• Transfer liniowy 
• Łupaczka mechaniczna (Cleaver) 
• Komora dystrybucyjna 
• Komora reorientacji 
• Walizka próżniowa 
• Komora Infrared`owa 
• Inne 

Komory i mechanizmy 



W zależności od przeznaczenia, systemy UHV wyposażane są w podzespoły 
technologii próżniowej takie jak: 

•Naparowywarki Elektronowe 
•Precyzyjne Manipulatory 
•Goniometry 
•Działa Jonowe 
•Działa Elektronowe 
•Lampy Rentgenowskie 
•Komórki Efuzyjne 
•Wagi Kwarcowe 
•Spektrometry Desorpcji Termicznej  
•Cylindryczne Analizatory Energii 
•Nośniki Próbek 
•Inne 

Komponenty 



Elektronika 



Software 



Podstawą sukcesu firmy PREVAC jest niekwestionowana jakość oferowanych produktów i usług. Ukoronowaniem 
dbałości o jakość i ciągłe udoskonalanie procesów firmy było uzyskanie Certyfikatu TÜV Rheinland InterCert Kft. 
na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008.  

System zarządzania jakością 



Marketing w firmie PREVAC jest skupiony na: 
•Targach, Wystawach i Konferencjach  
•Promocjach Okresowych i Ofertach Specjalnych 
•E-marketingu 
•Reklamie i kreowaniu wizerunku firmy 

Marketing 



PREVAC prowadzi na rynku polskim również autoryzowaną sprzedaż produktów firm: Oerlikon Leybold Vacuum, VAT, Advanced Energy, 
Physical Electronics, Ceramtec, Gamma Vacuum oraz VG Scienta.  
Integralną częścią aktywności biznesowej PREVAC są usługi świadczone przez autoryzowany serwis Oerlicon Leybold Vacuum, usługi 
szkoleń w zakresie technologii próżni, serwis urządzeń próżniowych i serwis elektroniki próżniowej. 

Współpraca 



Dziękuję za uwagę 


