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Despre companie

Dispunem de toate mijloacele necesare pentru a 
construi echipamentul de care ai nevoie. Cel care va 
face exact ceea ce te aștepți să facă!

Suntem un furnizor de tehnologii complete pentru cele mai 
mari companii din industria auto la nivel mondial. Ne 
caracterizează experiența de mulți ani în construcția de 
echipamente și linii complete pentru producția de airbag-uri, 
care este principalul domeniu al activității noastre. Ne 
străduim să oferim produse fiabile și de înaltă calitate, 
folosind numai componente de la mărci de renume. 
Dispunem de un parc modern de mașini care ne permite o 
prelucrare avansată a materialelor, atât pentru nevoile 
noastre, cât și pentru clienții externi. Mașinile și echipamentele 
multifuncționale ne permit să îndeplinim chiar și cele mai 
complexe comenzi.

Ofertă
Construim atât mașini individuale, cât și linii complete de asamblare. Monitorizăm activ tendințele pieței 
de profil, căutând constant soluții inovative, pentru a construi pentru cele mai bune produse.

Construcția de Mașini

Construim echipamente bazate pe cele mai eficiente soluții, 
folosind componente de cea mai înaltă calitate. Ne asigurăm 
că acestea îndeplinesc cerințele de performanță, fiabilitate și 
securitate. Domeniul serviciilor noastre în sfera construcțiilor de 
mașini include:

> dezvoltarea concepției mașinilor și a liniilor tehnologice,    
precum și implementarea proiectului (crearea documentației 
tehnice, producția și desenele de asamblare),

> construcția de mașini individuale și linii tehnologice com-
plete, precum și execuția de piese și componente,

> montaj profesional, testare și instruirea personalului,
> modernizarea dispozitivelor existente și extinderea 

acestora, asistență tehnică și service.



De mai mulți ani, implementăm proiecte în industria de mașini 
pentru cele mai mari mărci din industria de profil. Avem 
competență și experiență în implementarea sistemelor de 
control Siemens, a mediilor de programare WinCC, a 
serverelor OPC și multe altele:
>    programarea controllerelor industriale – Siemens PLC,
>  crearea sistemelor de vizualizare pentru operatori – HMI, 
SCADA,
> implementarea sistemelor de viziune Cognex și Keyence și a 
unităților liniare, inclusiv Bosch, Festo și SMC,
> configurarea, programarea și testarea mașinilor de cusut 
industriale Brother, Mitsubishi și Juki
> automatizarea și modernizarea mașinilor și dispozitivelor
clienților,
>  efectuarea instructajelor în programarea controllerelor PLC 
Siemens.

Oferim servicii de tratare a suprafeței, care reprezintă un 
element esențial în prelucrarea de componente metalice, în 
special a pieselor pentru mașini. Această tratare crește 
calitatea și rezistența materialelor și oferă pieselor tratate 
proprietățile mecanice dorite, ceea ce duce la o durată de viață 
mai lungă a componentelor. O prelucrare și tratare adecvată a 
suprafeței determină, de asemenea, aspectul final al 
componentelor și structurilor alcătuite de acestea.

Domeniul de aplicare al serviciilor noastre în domeniul 
tratamentului suprafețelor cuprinde:

> anodizarea pieselor de aluminiu
> prelucrare roto-abrazivă prin folosirea unei mașini de 
șlefuire prin centrifugare (rotofinisare)

Avem un parc modern de mașini pentru prelucrarea metalelor 
și a plasticului. Realizăm elemente specializate și complexe 
care sunt componente ale mașinilor și dispozitivelor. Facilitățile 
noastre tehnologice ne permit să răspundem așteptărilor unei 
game largi de clienți, iar personalul nostru specializat poate 
satisface chiar și cele mai specifice comenzi. Avem grijă de 
fiecare detaliu și asigurăm termene de livrare rapide.
>  prelucrare în 5 axe
>  prelucrare în 4 axe
>  prelucrare în 3 axe
>  strunjire
>  frezare
>  tăiere WATERJET
>  alte servicii (îndoire tablă, sudură MIG/MAG, etc.)

Automatizări

Tratarea suprafețelor

Prelucrare pe echipamente CNC



Parc de echipamente
Dispunem de un parc modern de mașini care ne permite procesarea avansată a materialelor, atât  
pentru nevoile interne, cât și pentru clienții externi. Mașinile și utilajele multifuncționale ne permit să 
îndeplinim chiar și cele mai complexe comenzi. Ne dezvoltăm în mod constant facilitățile de producție, 
urmând noi produse și tendințe.

MAZAK VARIAXIS I-600 MAZAK VARIAXIS J-500 MAZAK VARIAXIS VTC 820.30 MAZAK QTS200M
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Parteneri:

Anodizarea este un proces electrochimic de tratare a 
suprafețelor componentelor de aluminiu, în timpul căruia 
suprafața piesei este acoperită cu un strat protector de oxid 
anodic. Printre beneficiile prezenței stratului de oxid se numără 
protecția împotriva coroziunii, a deteriorărilor mecanice și 
împotriva efectelor negative ale diferiților factori externi. 
Anodizarea crește de asemenea valoarea estetică a 
aluminiului. După anodizare, elementele sunt plăcute la 
atingere, rezistente la murdărire și se caracterizează printr-o 
durabilitate crescută a culorii.
Finisarea de suprafață oferită de noi este o anodizare moale, 
așa-numita anodizare decorativă în culoare naturală, 
caracterizată de o grosime a acoperirii de 5-25 µm.
Capacitatea tehnologică a băii noastre de anodizare permite 
prelucrarea elementelor cu dimensiuni maxime de 2400 x 450 
x 1300 mm (LxlxH), realizate din diverse aliaje de aluminiu.
Un laborator modern aflat în dotarea fabricii noastre permite 
controlarea parametrilor de proces cheie, precum și a calității 
serviciilor oferite.

Anodizarea decorativă


