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O lstral își dorește să fie mai mult decât un 

foarte bun furnizor de echipamente, utilaje 

sau consumabile. Oferim pieței din România 

noi soluții de creștere a competitivității industriale prin 

produse și soluții inovatoare, dar mai ales printr-o nouă 

abordare și o atitudine diferită.
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Puternic si impunător, cerbul carpatin impune respect și 

asigură încredere. Asemenea Olstral.

Cerbul este simbolul pădurilor autohtone. Maiestuos și 

puternic el este unul dintre cele mai admirate animale, dar 

și unul dintre cele mai respectate. Aceste calități le-am 

urmărit atunci când am dezvoltat Olstral.

Prin oferta pe care am dezvoltat-o, prin serviciile pe care 

le oferim, prin modalitatea în care am ales să interacționăm 

și să dezvoltam soluții, Olstral face dovada unei alte 

abordări în piață. O abordare curajoasă, bazată pe eleganța 

variantelor oferite și pe puterea de a implementa cele mai 

eficiente soluții.
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O lstral și-a făcut un scop din a oferi 

partenerilor doar soluții înalt calitative, în 

care tehnologia inovatoare oferă variante 

optime pentru rezolvarea cerințelor clienților. 

Urmărim să fim cei mai buni astfel că am dezvoltat 

un sistem prin care reușim să propunem clienților 

noștri doar produse robuste, puternice, capabile să 

facă față cerințelor domeniului. 

Suntem pe piața bunurilor industriale de mai mult 

de 20 de ani și am reușit să devenim parteneri de 

încredere nu doar pentru clienții noștri ci și pentru 

unul dintre cei mai vechi jucători de pe piața 

europeană, TECNO.team. Alături de ei am adus 

în România utilaje pentru prelucrări prin așchiere 

cu CNC de la companii de renume precum 

KELLENBERGER, AMADA GRINDING MACHINES, 

HARDINGE, MATEC sau YASDA

VIZIUNEA 
NOASTRĂ
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N e dorim, și credem ca am reușit, să devenim 

unul dintre cei mai dinamici și puternici 

furnizori de astfel de echipamente. Suntem 

una dintre puținele companii care oferă un pachet 

complet de utilaje – frezare, strunjire, rectificare, 

împreuna cu o infrastructură adecvată, de la 

showroom de prezentare la servicii post-vânzare. Mai 

mult, datorită parteneriatului cu TECNO.team, suntem 

capabili să oferim soluții specializate în funcție de 

nevoile fiecărui client. 

În plus, pentru toate echipamentele pe care le 

comercializam, și pentru multe altele, oferim servicii 

de mentenanță și service integrate cu nevoile 

clienților. Grupul Tecno.team dispune de 60 de 

tehnicieni specializați, cu o vastă experiență tehnică. 

Know-how-ul nostru ne permite să realizăm service 

pentru utilajele pentru prelucrări prin așchiere 

(intervenții în maxim 48h), mentenanță, servicii de 

curățare generală, instalări sau relocări.
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Cu o istorie de 20 de ani, suntem una dintre cele mai 

experimentate companii europene ce oferă soluții integrate de 

utilaje pentru prelucrări prin așchiere de înaltă precizie. Am reușit 

să rămânem în avangarda tehnologiei acordând atenție fiecărei 

cerințe a clientului, din momentul cererii de ofertă până după 

punerea in funcțiune. De fiecare dată am urmărit să scurtăm 

timpii de așteptare și să contribuim la creșterea productivității.

Suntem atenți la trendurile globale și reușim să le integrăm în 

triada cost-evoluție-randament. Înțelegem importanța costurilor 

asociate cu schimbările. Profităm de ultimele apariții pe piață și 

asigurăm îmbunătățirea performanțelor.

Grupul nostru este prezent în 7 țări: Austria, Germania, Olanda, 

Belgia, Ungaria, Slovacia și Cehia, având nu mai puțin de 60 

de tehnicieni activi la nivel European. Dispunem de o linie de 

montaj utilaje în Germania și de competențe tehnice și know-

how dobândite în peste 20 de ani de prezență la nivel european. 

Renumele este susținut și de prezența la marile târguri europene: 

EMO, AMB și GrindTec. Olstral este partenerul TECNO.team și 

singurul reprezentant al României la aceste târguri. 

TECNO TEAM - PARTE DIN 
ECHIPA NOASTRĂ



Ne dorim a fi legatura dintre cel mai bun 
ofertant de tehnologie moderna si clientul 
nostru. Împreuna transpunem in practica 
necesitatile și cerintele la dimensiuni specifice, 
adaptate fiecarei situatii in parte. Drept element 
cel mai important, definim colaborarea stransa 
și schimbul intens de experienta, intre utilizator 
și specialiștii noștri. 

Obiectivul nostru cel mai important este in 
acest context asigurarea la procentaj maxim a 
satisfactiei clientului. in acest cadru angajam 
intreaga noastra energie și cu ajutorul 
tehnologiei high-end, de avangarda la nivel 
mondial, asistam clientul nostru local in 
obtinerea succesului maxim. 

Ben Scherr
Director Administrativ al GmbH TECNO.team
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UTILAJE
TECHNOLOGII DE RECTIFICAT
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AMADA este cel mai mare producător de utilaje de 

rectificat profile, lider al pieței japoneze. Produsele 

AMADA oferă calitate la cel mai înalt nivel, dotări 

standard complete și service post-vânzare de înaltă 

calitate. 

Rezultatele obținute în rectificare sunt excepționale 

cu precizii de până la 1 micron și suprafețe de până 

la o rugozitate de Ra 0,02. Toate acestea recomandă 

AMADA atât pentru rectificarea matritelor, sculelor și 

formelor de înaltă precizie cât și pentru rectificarea de 

piese din metale dure sau oțel.

RECTIFICARE OPTICĂ PROFILE

Pentru mai mult de 70 de ani, AMADA a dovedit în 

mod continuu cel mai înalt avânt inovativ, în calitate de 

lider de piaţă şi a stabilit standarde noi la prelucrarea 

componentelor de înaltă precizie pentru ateliere de 

turnare şi matriţare, cât şi pentru producţie în general  

RECTIFICARE PROFILE CU CNC  
RECTIFICARE OPTICĂ PROFILE CU CNC

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE TEHNOLOGIEI DE 
RECTIFICARE AMADA 

- precizie ridicată, în baza un concept mecanic fără compromisuri Proiectat pentru 

prelucrarea componentelor din oţel, carbid şi ceramică 

- tehnologie de măsurare încorporată 

- sisteme cu cadenţă rapidă 

- sisteme de automatizare încorporate 

- software extern de programare Privire de ansamblu asupra utilajelor de rectificat 

optic a profilelor 



www.amada-mt.de

AMADA TECHSTER 84 

Seria TECHSTER oferă utilaje de înaltă precizie, de 

rectificat plan și profile, care datorită construcției 

extrem de rigide și stabile la temperatură, se 

pretează pentru prelucrarea ultra-precisă a 

pieselor de înaltă calitate, din oțel, metale dure și 

ceramică.

Axurile sunt dotate cu sisteme de măsurare de 

înaltă precizie, de 5 Microni (0,05 μm). Cea

mai mică unitate programabilă este de 0,1 μm.  

Împreună cu ghidajele cu frecare redusă și cu 

axurile cu lagăre cu bile cu recirculare dimensionate 

generos, reușește să ofere  o poziționare de înaltă 

precizie a axelor.

Masa, care se deplasează cu ajutorul unui ax 

special, cu lagăre cu bile, este deplasată prin 

intermediul unor ghidaje în formă de dublu V, cu 

o durată de viață extinsă. Axul stabil de rectificare 

poate prelua forțe ridicate și le poate distribui pe o 

traversă puternică, care este de asemenea dirijată 

în coloana turnată și extrem de stabilă. Techster 84 

are o masă totală de 5 tone.



14

KELLENBERGER oferă unele dintre cele mai performante utilaje de 

rectificat cilindric de înaltă precizie. Înființată în Elveția și achiziționată de 

concernul Hardinge Inc, din Statele Unite ale Americii, KELLENBERGER 

oferă un nivel tehnologic mediu și înalt încă din 1917, fiind una dintre 

companiile ce a rămas constant în avangarda tehnologiilor inovative.

În anul 1919, compania a expus utilajul de rectificat la expoziția de 

utilaje de la Basel, Elveţia. În anul 1945, primul utilaj de rectificat, 

universal, hidraulic, a fost prezentat publicului. Sub conducerea lui 

Edgar Kellenberger, compania s-a specializat în producția utilajelor 

universale de rectificat cilindric și a utilajelor de rectificat scule. Sistemul 

de comandă numerică a fost dezvoltat în anul 1980, împreună cu 

Grossenbacher, un fabricant elvețian de componente electronice, acest 

sistem a fost prezentat în anul 1981 și a fost implementat pentru prima 

dată în anul 1984. În anul 1995, compania a lansat utilajul de rectificat 

KELVARIA, în colaborare cu Hardinge.

KEL-VISTA, UTILAJUL DE RECTIFICAT CNC, 
UNIVERSAL, ECONOMIC, CU MENIU DE 
PROGRAMARE KELLENBERGER FACIL, ORIENTAT 
ÎNSPRE UTILIZATOR. 

Configurare şi operare inovativă pentru loturi de producţie mici şi 

medii, şi proiectare pentru utilizare în ramuri industriale cu înalt grad 

de solicitare, cum ar fi fabricarea sculelor şi matriţelor, construcţia 

de maşini şi de prototipuri şi atelierele şi laboratoarele de întreţinere, 

oriunde sunt indispensabile flexibilitatea, precizia şi rentabilitatea.  

O alternativă CNC eficientă pentru utilajele de rectificat cilindric, cu 

comandă hidraulică. Experienţa în programare nu mai este necesară, 

mulţumită comenzii bazate pe meniul de comandă Kellenberger 

simplu, orientat înspre client. Un design foarte compact al utilajului, 

ca majoritatea modelelor Kellenberger, dispune de o cuvă de 

răcire separată faţă de soclul utilajului, dispune de asemenea de 

un sistem de transport integrat şi de o masă superioară pivotantă, 

pentru influenţe externe reduse la minim. Capul de lucru pivotant 

este adecvat atât pentru rectificarea prin prindere între centre, cât şi 

pentru prelucrarea prin prindere în mandrină, iar lagărele optimizate 

garantează cea mai bună concentricitate şi precizie dimensională. 

Distanţă între centre, de până la 1.000 mm, înălţimea centrelor, de 

175 mm, greutatea pieselor, de până la 100 kg.

RECTIFICARE CILINDRICĂ 
UNIVERSALĂ CU CNC



UTILAJELE DE RECTIFICAT 
CILINDRIC CNC KEL-VARIA, DE 
ÎNALTĂ PRECIZIE - au fost dezvoltate 

utilizând studii aplicate intense şi tehnologie de 

cea mai înaltă clasă, cu privire la dezvoltare şi 

producţie. Rezultatul este un sistem universal 

de construcţie modulară, care este în măsură 

să satisfacă cele mai exigente cerinţe cu privire 

la calitate. Dispozitivele hidrostatice de ghidare 

şi separarea strictă a soclului utilajului faţă 

de ansamblurile care generează căldură sau 

vibraţii, asigură o precizie şi o productivitate 

excepţională. Rigiditatea statică şi dinamică 

excelentă a utilajului permite configurarea în trei 

puncte. Utilajul nu impune astfel cerinţe speciale 

pentru fundaţia clădirii. Ghidajele hidrostatice 

pentru deplasarea pe direcţie longitudinală (axa 

KEL-VITA, UTILAJUL DE RECTIFICAT 
CNC UNIVERSAL, CU 8 OPŢIUNI 
DIFERITE DE CAP TIP DISC, PENTRU 
FIECARE APLICAŢIE

Un utilaj rentabil, orientat înspre utilizator, cu design 

ergonomic. Dispune de ghidaje pe axa X, cu frecare 

redusă, pentru cea mai bună precizie de avans, şi ghidaje 

pe axa Z, cu uzură redusă, cu lubrifiere în circuit, precum 

şi gradaţii din sticlă, pentru cea mai bună precizie de 

verificare. Ideal pentru prelucrarea pin prindere între 

centre sau prin prindere în mandrină. Axă C integrată, 

pentru componente neuniforme uşoare şi pentru filete. 

Celule de încărcare integrate sau soluţii robotizate, 

disponibile la cerere. Fanuc® 310is este sistemul de 

comandă, cu Windows® CE, care conţine programare 

grafică cu import DXF plus programare ISO, asistată de 

ghid de utilizator, cu funcţionalitate extinsă. Distanţă între 

centre, de până la 1.000 mm, înălţimea centrelor, de 175 

mm, greutatea pieselor, de până la 100 kg.www.kellenberger.com

Z) şi pentru avansul de deplasare 

a discurilor (axa X) formează 

baza pentru precizia extremă a 

utilajului. Deplasările pe axa X şi Z 

se realizează practic fără frecare, la 

toate vitezele. Nu există decalare 

sacadată; chiar şi cele mai mici 

incremente, de 0,1 μm, pot fi 

parcurse fără probleme, în aşa fel 

încât utilajul oferă precizia unui 

dispozitiv de măsurat. Conceput 

pentru cele mai exigente cerinţe, cu 

28 de opţiuni diferite de cap tip disc 

şi cu specificaţii de utilaj care pot fi 

adaptate în mod optim necesităţilor 

dumneavoastră, utilajul Kel-Varia 

asigură cea mai bună precizie de 

formă la interpolarea axelor X şi Z, 

cu ajutorul ghidajelor hidrostatice, 

pentru rectificarea pe contur, 

rectificarea de planare, rectificarea 

neuniformă, rectificarea filetelor 

şi rectificarea conică. Distanţă 

între centre, de până la 1.500 mm, 

înălţimea centrelor, între 175 şi 250 

mm, greutatea pieselor, de până la 

250 kg.
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PERFECŢIUNE LA RECTIFICAREA  
INTERIOARĂ ŞI EXTERIOARĂ

Utilajele de rectificat VOUMARD, de înaltă productivitate, sunt 

concepute pentru operații de rectificat interior si exterior. Mandrinele 

de înaltă precizie și soluțiile de prindere fără centru permit prelucrarea 

pieselor de aproape orice fel de geometrie și efectuarea de operații 

multiple de rectificat interior și exterior, într-o singură prindere.

Sistemele VOUMARD sunt adecvate pentru o varietate largă de piese 

fabricate înserii mari (cum ar fi rampele tip common rail diesel și 

componentele pneumatice-hidraulice) sau în cantități mai reduse (cum 

ar fi rulmenți de înaltă precizie și componentele axurilor utilajelor).

RECTIFICARE CILINDRICĂ INTERIOARĂ CU CNC



VOUMARD VM 150

Utilaj de rectificat flexibil ID/OD pentru piese de 

dimensiuni mari

CARACTERISTICI GENERALE

VOUMARD VM 150 este o mașină unealtă 

multifuncțională, pentru operații de rectificat ID 

/ OD, pentru piese de dimensiuni medii până la 

mari, precum și pentru producția de volum. În 

timp ce piesele scurte pot fi rectificate direct după 

prinderea în mandrină, o varietate de suporturi 

manuale și automate este disponibilă pentru 

operații de rectificare cu axuri lungi.

Aplicații tipice sunt operațiile de 
rectificare cu piese pentru:

• Componente hidraulice 

• Axuri 

• Lagăre 

• Reductoare

BENEFICII PENTRU CLIENT

Produsul cel mai vândut, cunoscutul utilaj VM 150, este 
un utilaj versatil pentru piese de dimensiuni medii până 
la mari. Acest utilaj oferă capacitatea de rectificare ID, 
combinată cu rectificarea OD, precum și o varietate 
largă de mandrine și de opțiuni de echipare. Fiecare pat 
de utilaj este încă răzuit manual, permițând utilizatorilor 
noștri să atingă o precizie sub-micronică devenind 
astfel „ultima tendinţă în ceea ce priveşte rectificarea“.

Toate utilajele din seria VOUMARD Productivity Line pot 
fi echipate cu un sistem automat de încărcare, pentru a 
veni în întâmpinarea cerințelor de producție.

Dimensiune maximă piesă*

Ø 500 x 100 mm

Ø 250 x 1400 mm (cu suport fix)

* în funcție de configurația utilajului

www.kellenberger.com
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UTILAJE DE RECTIFICAT INTERIOR 
ROTUND, DE LA Q-GRIND

Q-Grind reprezintă conceptul nostru de utilaj special 

conceput pentru piața europeană. Este un model de 

vârf în domeniul rectificării ce ne permite să oferim 

cele mai înalte standarde de calitate, așa cum sunt ele 

solicitate de clienții noștri.

Q-Grind reprezintă calitatea în domeniul rectificării. 

Împreună cu partenerii noştri, aceste utilaje se fabrică 

la cele mai înalte standarde de calitate, pentru a 

corespunde cerinţelor exigente ale pieţii.

RECTIFICARE CILINDRICĂ INTERIOARĂ CU CNC



www.tecnoteam.de

UTILAJ DE RECTIFICAT INTERIOR ROTUND, CU AX DUBLU

Serie constructivă: GM    TIP 3511

Tip l-l
În acest caz se utilizează două axuri de rectificat interior, care se montează fiecare pe câte 
un suport separat, liber programabil.

Tip 1-0
Un ax de rectificat interior şi un ax de rectificat permit prelucrarea simultană a suprafeţelor 
exterioare şi interioare.
 
Tip 1-1-0
Această configuraţie multifuncţională este dotată atât cu două axuri de rectificat interior, cât 
şi cu un ax de rectificat exterior şi oferă astfel un grad maxim de flexibilitate.

Dimensiuni constructive GM-35CNC GM-45CNC GM-80CNC

Diametru rectificare interioară 2-300 mm 2-400 mm 2-800 mm

Diametru exterior max. 350 mm 450 mm 800 mm

Greutate max. piesă 50 kg 50 kg 50 kg

Ti
p 

l-l
Ti

p 
1-

10
Ti

p 
1-

1-
0



www.toyo-at.co.jpRECTIFICARE ÎN SERIE MARE PENTRU 
PRODUCȚIA DE RULMENȚI ȘI ROȚI DINTAȚE

Compania TOYO este dedicată tehnologiilor de prelucrare 

de precizie, la un înalt nivel calitativ. Certificatul ISO 

9001, capacitatea de a lucra în noi domenii precum cel al 

semiconductorilor, versatilitatea oferită de lucrul cu clienți 

provenind dintr-o varietate de industrii precum auto, electric, 

rulmenți, sunt garanții ce atestă superioritatea echipamentelor 

TOYO.

TOYO este unul dintre cei mai longevivi furnizori ai industriei 

de autovehicule din Japonia. Experiența și expertiza companiei 

s-au materializat în utilaje ce au redus timpii de execuție 

crescând, concomitent, nivelul calitativ.

RECTIFICARE INTERIOARĂ CILINDRICĂ VERTICAL



UTILAJE DE RECTIFICAT VERTICAL CNC T-182S,T-183S,T-184S, 
TIP FĂRĂ CENTRU

Datorită dimensiunii compacte, cu o cotă de lăţime de 1.350 mm, se poate avea în vedere 

reducerea lungimii liniei de producţie. De asemenea, în vederea transferului către utilaj şi 

încărcării utilajului, se furnizează un transportor versatil şi un încărcător pivotant. Acestea permit 

facilitarea modificării configuraţiei şi flexibilitate ridicată pentru producţia de volum redus.

T-182S(OG)
Utilajul de rectificat OD este disponibil de asemenea cu dispozitiv de planare tip drop şi 

compensare a poziţiei coloanei.

TVG-15C
Gamă maximă de procesare în clasa cu amprentă minimă pe sol. Îndeplineşte cerinţele de 
producţie în masă.

Economiseşte spaţiu, datorită cotei sale de lăţime, de 1.060 mm. Permite prelucrarea 
pieselor de 150 mm ID, nivelul maxim pentru această clasă. Oferă prelucrarea stabilă a 
dimensiunii finale şi a segmentelor conice. În plus, prelucrare de înaltă precizie şi de înaltă 
eficienţă. Îndeplineşte condiţiile de exploatare fără operator, cu manipulare robotizată, 24 de 

ore din 24 (opţiune). 

TVG-15C
Realizează o prelucrare de înaltă precizie şi de înaltă eficienţă, prin utilizarea unui mecanism 
de deplasare a axului de lucru. Oferă structură independentă a axei de avans (axa X) şi a 
axei mesei (axa Z). Acest fapt elimină dislocarea axei X din cauza mişcării în sus şi în jos a 
axei Z şi realizează o prelucrare de rectiliniaritate de înaltă precizie,   1μm/300mm. ATC (6 
scule) este disponibil în varianta standard. Prelucrarea multi-faţă, ID, OD şi faţă finală poate 
fi realizată într-o singură prindere, prin intermediul schimbării sculelor cu ajutorul ATC. 
TVG-60C-2S dispune în variantă standard de un dispozitiv tip turelă, cu indexare liniară, în 
vederea asigurării eficiente a diferitelor prelucrări tip multi-faţă.  

T-185C,T-186C,T-187C 
- utilaje de rectificat vertical, de dimensiuni mari, 
cu prindere în mandrină

Dimensiunile de instalare (lărgime x lungime x 
înălţime) ale T-185C sunt 5,600 mm x 4.500 mm 
x 5.470 mm, cu specificaţie cu o masă, şi 7.100 
mm x 4.500 mm x 5.920 mm, cu specificaţie cu 
două mese (T-185C-2T). Dimensiunile utilajului 
de gabarit T-186C sunt 9.030 mm x 5.000 mm x 
5.920 mm şi diametrul maxim de lucru este de 
2.600 mm, iar greutatea maximă a piesei este 
de 5.000 kg. Dimensiunile celui mai mare utilaj 
T-187C sunt 7.550 mm x 6.800 mm x 5.250 mm 
şi diametrul maxim de lucru este de 3.500 mm 
(4.000 mm, cu specificaţii speciale), iar greutatea 
maximă a piesei poate fi de 5.000 kg.



www.rosa.itROSA ERMANDO S.p.A. este unul dintre liderii mondiali în proiectarea 

și fabricarea de mașini de rectificat cu ax orizontal pentru suprafețe 

plane și profiluri, utilaje de rectificat universale, pentru ghidaje si 

profiluri, și utilaje de rectificat cu avans lent.

Gama de fabricație a companiei Rosa Ermando SpA cuprinde utilaje 

de rectificat cu o singură coloană, cu dimensiuni de rectificare 

de 800x630x480 mm, până la 7600x1100x800 mm si utilaje de 

rectificat cu coloană dublă, pentru dimensiuni de rectificare de la 

2100x1400x700 mm, până la 5600x1750x975 mm. Varietatea de 

versiuni include utilaje tech-in, utilaje dotate cu control NC pentru 

cicluri automate cu planare automată și utilaje dotate cu control CNC, 

pentru ciclu automat cu profilare a discului de rectificare.

Familia Rosa are o tradiție mai mare de 100 de ani în domeniul 

industriei mecanice și al fabricării formelor și matrițelor. ROSA 

RECTIFICARE PLANĂ CONVEȚIONALĂ      RECTIFICARE PLANĂ CNC
RECTIFICARE PLANĂ PORTAL

ERMANDO S.p.A. a devenit un exemplu de producător inovator ce 

își bazează succesul pe înalta tehnologie, nivelul calitativ ridicat și 

controlul tuturor fazelor de producție. În plus, ROSA ERMANDO S.p.A. 

este un model de management al companiei, îmbinând performanța 

cu protecția mediului și sănătatea personalului.



Cub lucru Dimensiuni maxime

Rectificare longitudinală 850÷2000 mm

Rectificare transversală 630 mm

Înălţime rectificare 480/680 mm
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Cub lucru Dimensiuni maxime

Rectificare longitudinală 1650÷7600 mm

Rectificare transversală 1100 mm

Înălţime rectificare 800/1000 mm

Cub lucru Dimensiuni maxime

Rectificare longitudinală 3600÷7600 mm

Rectificare transversală 2050/2500 mm

Înălţime rectificare 900 mm

LINIA IRON

LINIA GOLD

LINIA PLATNINUM XL

Cub lucru Dimensiuni maxime

Rectificare logitudinala 400÷1500mm

Diametrul de rectificare 480/680mmLINIA ROTOR
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Supertec Machinery Inc., fondată în 1954, este una dintre 

puținele companii ce au acumulat experiență pe importante 

piețe globale. Cu o prezență importantă în Europa, America 

și Asia, compania a reușit să răspundă personalizat 

nevoilor specifice fiecărei piețe. Supertec Machinery Inc. 

promovează cercetarea și dezvoltarea și pune accent 

pe obținerea unor produse înalt calitative în condiții de 

eficiență tehnică și economică.

RECTIFICARE CILINDRICĂ CONVENȚIONALĂ 
  
RECTIFICARE PLANA CONVENȚIONALĂ



www.supertec.com.tw

RECTIFICARE  PLANA

RECTIFICARE CILINDRICĂ EXTERIOARĂ – INTERIOARĂ

Precise – Universale – Flexibile

Pentru utilizare în industria constructoare de unelte și matrițe, în fabricație de serie sau de prototipuri, în 
atelierele de întreținere, în laboratoare sau în construcția de utilaje

Model GP25.50 GP45.60 GP45.100 GP45.150 GP45.200

Distanță între vârfuri/
mm

500 600 1.000 1.500 2.000

Înălțime vârfuri/mm 125mm 225mm 225 
(250)mm

225 
(250)mm

225
(250/300)mm

Model GP 2.6 GP 4.8 GP 6.120

Lățime  rectificare 200 mm 400 mm 600 mm

Lungime rectificare 600 mm 800mm 800 mm



www.coborn.com

Coborn dispune de o poziție unică la nivel mondial, furnizând 

echipamente specializate, de înaltă precizie, pentru industria 

diamantelor policristaline şi pentru industria de prelucrare a 

pietrelor prețioase şi a diamantului natural. Cu o istorie de peste 

75 de ani, Coborn a evoluat de la  proiectarea și fabricarea 

utilajelor de cu ax de înaltă precizie și a utilajelor de echilibrare 

până la producția de utilaje de tăiere cu laser pentru PCD, în 2002.

RECTIFICARE SCULE CU PCD SI PCBN
RECTIFICARE SCULE DIAMANTATE

În plus, Coborn oferă utilaje de rectificat plan(PG) pentru 

diamant natural şi pentru diamante monocristaline, axuri tip 

scaif, axuri de frezare de înaltă frecvență și axuri de rectificare, 

utilaje de echilibrare dinamică, utilaje de lepuire, șlefuire și 

honuirea marginilor.

Coborn este una dintre companiile care folosește proiectarea 

hardware și software in-house pentru a răspunde nevoilor 

clienților reușind să aducă pe piață produse speciale, 

performante.



UTILAJE DE RECTIFICAT PLAN PENTRU  
DIAMANT MONOCRISTALIN

Coborn produce o gamă de utilaje pentru rectificarea diamantului monocristalin, PG2, PG3+ și 
PG3B. Selectarea utilajului depinde de aplicații și de nivelul de precizie solicitat.
Mișcarea planetară permite modificarea direcției de rectificare, în așa fel încât să poată fi identificate 
direcțiile ‘soft’ ale diamantului. Mișcarea planetară poate fi continuă sau poate fi accentuată în 
trepte (amplificată) pe orice direcție.
Pentru a proteja corpul şi scula, alimentarea se realizează cu ajutorul unui sistem cu greutate 
proprie. 
Este disponibil un accesoriu rotativ, cu indexare și rotație continuă pentru fațetă și conuri.

UTILAJ DE RECTIFICAT PENTRU SCULE DIN  
PCD, PCBN ŞI CARBID

Utilajul RG9 de la Coborn a fost conceput special pentru rectificarea celor mai recente materiale 
pentru scule de înaltă tehnologie. Formatele de sculă disponibile, cuprind:
 • Inserții cu vârf PCD & PcBN de strunjire/rectificare și scule tip coadă 
 • Scule PCD & PcBN cu raze multiple, cum ar fi sculele de canelare şi inserțiile cu raclete  
  cu raze mixte 
 • Scule cu multiple unghiuri de degajare 
 • Scule cu vârf PcBN, cu șanfren tip K-land 
 • Scule rotative PCD, cum ar fi frezele frontale, alezoarele, pânzele multi-dinţi 
 • Canelură PCD individuală și multiplă, cuttere elicoidale



www.drakemfg.com

Drake Manufacturing Services Co. 

proiectează și produce sisteme de producție 

de precizie pentru piața globală. Compania 

urmărește să livreze mai mult decât produse, 

urmărește să ofere expertiză în optimizarea 

proceselor,  performante în exploatare și 

calitate pentru fiecare reper. În plus, Drake 

pune accent pe suportul oferit clientului și 

pe găsirea celei mai profitabile soluții pentru 

acesta.

RECTIFICARE PROFILE ELICOIDALE   
RECTIFICARE SPECIALĂ LA TEMĂ



Drake oferă o gamă largă de tehnologii avansate de rectificare, 

cu posibilitate de selectare între:

• Motoare liniare 

• Rigiditate statică și dinamică ridicată - utilizare sigură în 

cazul materialelor superabrazive 

• Spirale de putere

• Feedback tip al zecelea micron

• Echilibrare automată SmartSpindle™, planare tactilă și 

localizarea pieselor

• Programare PartSmart

• Echipare CNC cu roată de contur

 

Utilaje de rectificat melci GS: TE

Utilajul de rectificat Drake GSȘTE pentru filete externe și 

pentru melci este utilajul perfect pentru melci de înaltă 

calitate, pentru comandă, mașini unelte sau alte aplicații care 

implică transferul de putere.

• Melci cu indice de înaltă precizie

• Melci cu piston cu sertar

Producție automată a melcilor de tip DIN 2 în celule de 

producție de nivel mediu.

RECTIFICAREA FILETELOR INTERNE ȘI 
EXTERNE

Drake stabilește standardul pentru tehnologia de rectificare 

a filetelor. Acum puteți rectifica agresiv și cu precizie tarozi, 

matrițe de filetat prin rulare, melci de putere și melci de 

comandă, șuruburi de direcție și șuruburi de alimentare, 

șuruburi medicale, geometrii complexe și filete multiple.



www.melchiorre.net

În mai mult de 60 de ani de experiență la nivel 

global, Melchiorre a devenit unul dintre cei mai 

cunoscuți producători de utilaje de superfinisare 

de înaltă precizie (sub 1 micron). Soluțiile 

companiei sunt specializate pe rectificarea de 

înaltă calitate, atât pe una cât și pe două fețe. De 

asemenea, compania își exploatează experiența 

pentru a furniza cu succes și utilaje de lepuit, 

de honuire verticală sau alte utilaje speciale. 

Flexibilitatea și competența Melchiorre permit 

identificarea soluțiilor personalizate pentru fiecare 

solicitare cum ar fi sisteme speciale automatizate 

de încărcare, rectificare concavă-convexă sau 

cerințe de perpendicularitate.

SUPERFINISARE
RECTIFICARE PLANĂ DUBLĂ
LEPUIRE ȘI POLISARE 



CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE UTILAJULUI ELC

Seria de utilaje “ELC” este proiectată pentru tehnologia de rectificare de înaltă 

precizie, pe două fețe. ELC reprezintă acronimul pentru “Electronic-Logical 

Control”: în fapt, presiunea se aplică în regim electro-mecanic, prin mișcări ale unui 

șurub cu bile, controlat în buclă închisă de o celulă de sarcină de înaltă precizie 

(± 1 DaN). Acest sistem exclusiv Melchiorre permite reglarea rapidă și continuă a 

presiunii de lucru și, drept consecință, o repetabilitate perfectă a sarcinilor.

Mișcarea de oscilație a corpului superior se ajustează automat, optimizând 

suprafața corpurilor de contact - a pieselor care se află în procesare.

Utilajul asigură de asemenea un sistem de control al măsurării IN PROCESS, care 

permite verificarea pieselor în timpul ciclului şi care comandă automat 

oprirea acestuia (rezoluție dispozitiv: 0,1 microni). Această tehnologie asigură 

atingerea calității solicitate, fără vreo altă măsurare: 

- VARIAŢIE GROSIME: ± 1 micron 

- PLANEITATE: < 0,5 micron 

- PARALELISM: < 1 micron 

- FINISARE SUPRAFAŢĂ Ra până la 0,01 microni

Pot fi de asemenea introduse soluții speciale, pentru a permite clientului 

îmbunătățirea propriului său produs tehnologic și pentru a deveni astfel mai 

competitiv pe piață.

Câteva exemple pentru aceste soluții sunt rectificarea convex-concavă (de ordinul 

micronilor), utilizarea distanțierelor speciale pentru rectificarea în același timp a capacelor 

de pompă, procesul de șlefuire sau lepuirea pe același utilaj, etc. În plus, prin intermediul 

echipamentelor special proiectate, este posibilă efectuarea unui proces de rectificare pe o 

singură față, păstrând toate avantajele oferite de un utilaj de rectificat pe două fețe.

În sfârșit, pachetul tehnologic Melchiorre cuprinde 
de asemenea și optimizarea timpului disponibil, prin 
intermediul sistemelor de automatizare personalizate, 
pentru încărcarea ambelor părți și pentru suporturile 
de piese.

Dimensiunile “ELC” variază între 400 mm și 2000 mm.



UTILAJE
TECHNOLOGII DE STRUNJIRE





Hardinge este unul dintre liderii în furnizarea de soluții de înaltă 

fiabilitate pentru strunjire, frezare, rectificare și prindere a pieselor. 

Soluțiile propuse de Hardinge  sunt remarcabile prin atenția acordată 

designului, asistența la fabricarea piesei și capacitatea de a atinge 

precizii și rugozități inegalabile în piață. Astfel Hardinge a ajuns partener 

preferat în industrii precum aerospațială, auto, medicală și multe altele 

respectându-și misiunea de a produce soluții accesibile, de tip “best-in-

class”.

LINIILE NOASTRE DE PRODUSE

Strunguri de precizie, până la strunguri CNC de înaltă performanță, 

SUPER-PRECISION, pentru strunjire dură și de mare precizie

Centre de prelucrare CNC, de înaltă performanță, verticale și orizontale, 

pentru sarcini multiple;

Utilaje de rectificat cu CNC universale, pentru rectificare OD, plană și ID;

Utilaje de rectificat cu CNC, pentru serii mari

Cel mai mare producător mondial accesorii pentru strunguri
www.hardinge.com

STRUNGURI CNC



CARACTERISTICI REMARCABILE ALE STRUNGURILOR HARDINGE

EFICIENȚĂ EXTREMĂ 

• Timpi de ciclu mai scurți și timpi secundari reduși 

• Timpi mai lungi de repaus al sculelor și productivitate ridicată, în special la așchierea 

de înaltă performanță 

• Turații ridicate ale axului, pentru seriile constructive GS 150 / 6000 rotații/min; GS 200 

/ 5000 rotații/min; GS 200/66 L / 4200 rotații/min; GS 250 L / 3500 rotații/min 

• Curse rapide de până la 30 m/min, pe axele X și Z 

• Timp scurt de înlocuire a sculelor din turelă (12 posturi), prin intermediul servo-

antrenării 

Seria constructivă GS 150 și GS 200 = 0,58 secunde  

Seria constructivă GS 200/66 L și GS 250 L = 0,78 secunde

• Precizia de repetare a turelei, de 0,0018 mm, îmbunătățește respectarea cotelor și calitatea 

suprafețelor

• Randament de așchiere ridicat GS 150 = 275 cm³/min; GS 200 = 330 cm³/min; GS 200/66 = 

380 cm³/min; GS 250 = 440 cm³/min\

• Parametri de regim atinși: Sculă S45 C / turație ax 1200 rotații/min / rotunjime 0,7 μm, calitate 

suprafață Ra 0,2 μm

CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ

• Axele cu filet cu bile cu recirculare C2 pretensionate, pentru axa X și axa Z, cu piuliță dublă 

călită și șlefuită, asigură o funcționare silențioasă și o dilatare termică redusă

• Ghidajele liniare pentru sarcini grele, cu alunecare pe 6 rulmenți cu bile, cresc rigiditatea cu 

30% și prelungesc enorm durata de viaţă a utilajului

• Păpușa fixă, cu configurație specială, împiedică dilatarea condiționată din punct de vedere 

termic și asigură o precizie continuă.

PRECIZIE CONTINUĂ LA CEL  
MAI ÎNALT NIVEL

Fiecare tip de utilaj din seria GS convinge prin 
continuitate stabilă, cu privire la precizie. Acest fapt, 
și după mai mulţi ani, în condiţiile unei durate de viaţă 
peste media obişnuită. Precizia de poziționare pe axa 
X și pe axa Z, pe întreaga cursă de deplasare, este de 
0,005 mm și îndeplinește astfel cerințele ridicate ale 
normei ISO 230-2
Precizia de repetare pe axa X și pe axa Z, pe întreaga 
cursă de deplasare, este de 0,0025 mm și, de 
asemenea, îndeplinește cerințele normei ISO 230-2 
În funcţie de temperatura ambientală la locația de 
dispunere, cea mai ridicată precizie la 20 °C ± 2 grade. 
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STRUNGURI SWISS TYPE

Nomura este un producător de tradiție din Japonia 

specializat în producția de strunguri de tip SWISS Type.

Cu o experiență de peste 50 de ani în producția 

strungurilor pentru producția de serii mari, sau piese de 

dimensiuni mici. 

Capacități crescute de producție, în special și în 

materiale foarte dure.

Strungurile Nomura pot primi orice provocare, iar ele 

pot face față producției fără probleme.

Comanda numerica utilizată este FANUC.
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Comercializăm strunguri produse la temă, și de dimensiuni mari fabricate de un producător 

specializat pe această nisă. Producătorul este localizat in Taiwan și are o tradiție de peste 30 de 

ani în producția de astfel de strunguri. 

Strungurile sunt convenționale, dar și cu CNC.

Se pot echipa cu SIEMENS sau FANUC.

www.nomurads.com 

Diametrul de strunjire incepe de 

la 400mm până la maximum de 

3600mm.

Lungimea dintre vârfuri este 

maxim de 4.000mm.

La tema putem produce 

strunguri speciale, și de 

dimensiuni la cerere.

STRUNGURI DIMENSIUNI MARI 
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UTILAJE
TEHNOLOGII DE FREZARE
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CENTRU VERTICAL DE PRELUCRARE IN 3 AXE

Bridgeport este una dintre companiile ce a revoluționat 

industria utilajelor de frezare, fiind inventatorul utilajului 

de frezat cu turela rotativă și deplasare pe toată suprafața 

mesei. De atunci Bridgeport a rămas în avangarda soluțiilor 

tehnice de înaltă productivitate, la preț accesibil.

Bridgeport a diversificat gama de soluții oferite prin 

extinderea cu centre de prelucrare CNC, verticale, orizontale 

și cu cinci axe. După preluarea de către Hardinge Inc. și 

mutarea producției la New York, Bridgeport a continuat 

dezvoltarea de soluții inovative, de înaltă productivitate.

CONQUEST V 480 

DISPONIBIL ȘI CU SCHIMBĂTOR CU PALETE APC 

CENTRU CNC DE PRELUCRARE DE PRECIZIE PE VERTICALĂ 

VARIANTE DE COMANDĂ: SIEMENS 828D /  FANUC 0I-MD

AXE:

AXA X   mm 480   

AXA Y   mm 400   

AXA Z                            mm 430

Suprafață prindere  

(schimbător cu palete – 2 x 600 x 400 mm)      mm 600 x 400 

Încărcare maximă masă         kg 200

AVANSURI PE AXELE X, Y ȘI Z

Domeniu avans lucru, reglabil în trepte             mm/min 1 ... 12.000  

Cursă rapidă X/Y/Z  m/min  36/36/36

SPINDLE   

rot./min 10.000 , 15.000, 20.000, 24.000
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CONQUEST    V 1 0 0 0

CENTRU DE PRELUCRARE DE PRECIZIE PE 

VERTICALA 
VARIANTE DE COMANDĂ:  

HEIDENHAIN ITNC 620 / SIEMENS 828D /  

FANUC 0I-MF

Căi decalare / suprafață prindere 

AXA X   mm 1020  

AXA Y                MM 610  

AXA Z    MM 610 

Suprafață prindere   mm 1.200 x 600 

încărcare maximă masă  kg 900 

AVANSURI PE AXELE X, Y ȘI Z

Domeniu avans lucru, reglabil liniar             

mm/min 1 ... 20.000  

Cursă rapidă X/Y/Z     m/min 43/43/36

SPINDLE   R/MIN 10.000 , 12.000, 15.000

Centrele de prelucrare Hardinge sunt disponibile cu dimensiuni 

pentru axa X începând de la 480mm pana la 1600mm.
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CENTRU VERTICAL DE PRELUCRARE IN 5 AXE

CENTRU DE PRELUCRARE PE 
 5 AXE XT 630 5 AX

Noul centru de prelucrare în 5 axe XT630 5AX este prima 

generație nouă de centre de prelucrare de la HARDINGE 

GROUP. Conceptul axelor beneficiază de o structură și o 

cinematică nouă, dispunerea axelor liniare oferă o rigiditate / 

stabilitate absolută și proprietăți de amortizare, în combinație cu 

cea mai înaltă precizie geometrică.

Masa circulară cu Ø 630 mm şi Ø rabatare 900 mm cu încărcare 

până la 350 kg a mesei pune la dispoziție suficientă capacitate 

pentru soluții complexe de prelucrare.

VARIANTE DE COMANDĂ:  
HEIDENHAIN TNC 640 / SIEMENS 840D

STRUCTURĂ UTILAJ:

Construcție stabilă din fontă; pat de 5.000 kg, pentru 

amortizare și stabilitate maximă.  Greutate totală utilaj aprox. 

12.000 kg.  Baza stabilă a utilajului permite dispunerea în 3 

puncte. 

STRUCTURĂ UTILAJ:

Ghidaje liniare cu role, supradimensionate, și axuri cu filet cu 

bile cu recirculare pe toate cele 3 axe. Garantează stabilitate 

și precizie.
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DOMENIU DE LUCRU

 
DATE TEHNICE

Căi decalare / suprafață prindere / domeniu lucru  

Axa X       mm 762   

Axa Y                     mm 630   

Axa Z                                                                           mm 610  

Axă rabatare A     grade - 30  până la + 120

Axă circulară C continuă    grade 360 

Suprafață prindere      mm Ø 630 mm

Diametru max. rabatare    mm Ø 900 mm

Dimensiune max. piesă    mm Ø 900 x 700 mm

Încărcare maximă masă     kg 350 
www.hardinge.com
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Matec Maschinenbau este un producător german de centre de prelucrare 

CNC cu coloana mobila, centre de frezare și utilaje tip portal. Atenția 

MATEC este îndreptată în primul rând spre nevoile clienților, astfel încât 

soluțiile oferite să fie adaptate, specific, fiecărei probleme adresate. 

MATEC a ales să ofere soluții creative, inovatoare capabile să atingă cele 

mai înalte standarde nu doar în momentul livrării, ci pe toată durata de 

viață a utilajului.

MATEC cuprinde o gamă de utilaje standard, dar poate produce și utilaje 

la temă conform cerinței clientului.

Proiectarea are întotdeauna la bază nevoile specifice de prelucrare ale 

clientului. Selectarea unui utilaj de bază din programul nostru marchează 

începutul oricărui proces de proiectare.

O mare varietate de opțiuni, cum ar fi mesele CNC rotative și 

pivotante, capetele de frezare cu 5 axe, capetele de frezare CNC, de o 

varietate infinită, ghidajele liniare, sistemele de manipulare, sculele și 

dispozitivele, transformă utilajele în soluții complete.

CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL CU COLOANA MOBILA

MULTITASKINGMACHINE (FREZARE & STRUNJIRE)

GANTRY
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SPINDLE PIVOTANT, PENTRU PRELUCRARE 
COMPLEXĂ

Utilajele din seria HV sunt într-adevăr versatile. Pe post 

de a 4-a axă, axul HV permite atât alezare verticală, cât și 

orizontală. 

Poate fi conectată de asemenea și un al 5-lea ax, de 

exemplu, cu ajutorul unei mese rotative, pentru prelucrarea 

pe 5 laturi sau 3-D. Seria HV poate fi configurată pentru a 

satisface cu precizie o gamă largă de cerințe, permițând de 

asemenea rezolvarea sarcinilor complexe de prelucrare, 

cu rezultate optime. Această serie reprezintă piatra de 

temelie pentru centrele de prelucrare cu un înalt grad de 

automatizare.

Seria HV conține două tipuri de utilaj de bază, care pot fi 

extinse pentru a satisface necesitățile clientului. Matec-30 

HV duo dispune de două coloane mobile, care se 

deplasează separat.

Dotarea de bază pentru toate serviciile de așchiere poate fi 

configurată individual

 - Utilaj cu coloană mobilă, cu 4 axe, cu cap rabatabil

 - Prelucrare pe 3 fețe, cu mese circulare CNC, cu  

  posibilitate de dotare pentru prelucrare pe 5 fețe

 - Opțional, 2 spații de lucru / prelucrare pendulară

 - Disponibil și sub formă de centru de strunjire-frezare
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CAPUL UNIVERSAL DE FREZARE DESCHIDE NOI 
DIMENSIUNI CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

Seria HVU dispune de un nou cap de frezare care are mișcări pe 

două axe, permițând prelucrarea pe 4 fețe a pieselor lungi, cum ar fi 

elementele structurale lungi din oțel sau monturile complexe.

În combinație cu o masă orizontală rotativă, pot fi prelucrate până la 

cinci fețe într-o singură prindere. Gradul înalt de flexibilitate al seriei HV, 

face ca aceasta să se preteze în mod special pentru piese individuale, 

precum și pentru serii mici și mijlocii. 

Seria HV oferă de asemenea și variante de design pentru găurirea de 

profunzime în materiale dure, de gabarit.



PRELUCRARE 3D, PRIN INTERMEDIUL CAPULUI DE 
FREZARE UNIVERSAL COMANDAT INTELIGENT PRIN 
INTERMEDIUL SK40/HSK63 

Utilaj cu coloana mobila, cu 5 axe, cu ax pe doua axe, cu posibilitate de 

rotire prin intermediul unei oblicități de 45°, din poziție verticală în poziție 

orizontală ; cap frezare cu rabatare liniară +/-180°. Prelucrare pe 4 fețe, cu 

posibilitate de extindere la prelucrare pe 5 fețe. Adecvat pentru piese cu 

lungimi mari. Optimizat din punct de vedere al spațiului, prin intermediul 

formei compacte a capului de frezare.  

UTILAJE CU PORTAL CARE FAC CA INGINERII SĂ FIE 
FERICIȚI 

Designul utilajelor cu portal este concentrat pe obținerea unei amprente pe 

sol cât mai reduse, a unei stabilități ridicate și a unor performanțe maxim 

posibile. Unul dintre cele mai importante elemente pentru stabilitate 

și precizie este designul special al consolei portal, cu secțiunea sa 

disproporționat de mare. Rigiditatea unică a utilajului asigură respectarea 

maxima a conturului și a calității suprafeței piesei. Matrițele 3D, piesele de 

gabarit și de volum pot fi prelucrate în condiții adecvate de optimizare a 

procesului, in așa fel încât se pot economisi timp și bani. Utilizarea acestor 

utilaje cu portal se concentrează în special pe producția de scule și matrițe, 

in așa fel încât utilajele devin adecvate pentru toate tipurile de materiale, 

cum ar fi materialele plastice, metalele neferoase sau oțelul. În vederea 

asigurării preciziei maxime pentru cerința in cauză și in condiții de precizie

absolută de poziționare, pentru cele trei serii de structura în portal se oferă 

două clase de performanță: SK40/ HSK 63, pentru matec-30 P, și SK 50/

HSK 1 00 pentru matec-40 P și matec-50 P.  
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YASDA și-a pornit activitatea într-o fabrică mică, în anul 1929, în orașul 

japonez Osaka, producând utilaje de alezat cilindri de motor. De atunci 

compania a căutat să producă cele mai bune utilaje din lume, apelând la 

ingineri profesioniști și la experiența transmisă din generație în generație, 

pentru producerea celor mai precise și mai fiabile utilaje.

Compania a devenit un reper pentru înalta calitate datorită atenției la detalii 

dovedite de răzuirea manuală și a utilizării sculelor de înaltă precizie. 

Răzuirea manuală este o tehnică ce permite garantarea unor precizii 

imposibil de atins utilizând utilaje. 

CENTRU DE PRELUCRARE VERTICALA DE MARE PRECIZIE (1MICRON)
CENTRU DE PRELUCRARE ORIZONTAL DE MARE PRECIZIE (1MICRON)
CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU SEGMENTUL AEROSPAȚIAL ȘI MATRIȚARII
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Precizia este al doilea prenume al YASDA. Compania este atât 

de serioasă cu privire la precizie, încât utilizează numai utilaje 

YASDA pentru a fabrica utilajele YASDA. Pentru a putea beneficia 

de precizie și rigiditate pe termen lung, utilajele YASDA conțin 

accesorii, cum ar fi ghidajele robuste montate pe suprafețe răzuite 

meticulos cu mâna. Nu există nicio cale mai bună pentru a asigura 

faptul că oricare utilaj de alezare în coordonate, cu comandă CNC, 

oricare centru de precizie, oricare centru de precizie cu 5 axe și 

oricare micron centru de la YASDA îndeplinește standardele celui 

mai pretențios client.

CNC JIGBORER YBM VI40

Cursa pe axa X – 850mm 

Cursa pe axa Y – 450mm 

Cursa pe axa Z – 450mm 

Indexare axa B – axa rotativa 100° 

Indexare axa C – axa rotativa 360° 

Avans rapid (X, Y, Z) – 20.000mm/min 

Avans rapid ( B ) – 20 R/min 

Avans rapid ( C ) – 100 R/min 

Precizie (X,Y,Z) – 0,001mm 

Preciie (B/C) – 0,001mm 

Turații spindle: 100 – 24.000 R/min

www.yasda.com
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KAO MING MACHINERY INDUSTRIAL CO. LTD. 

este o companie taiwaneză fondată în 1968 ce 

vinde în proporție de 95% pe piețele din Europa, 

America și Japonia. Compania s-a dezvoltat 

spectaculos, atingând niveluri calitative înalte, 

certificate de TUV cu standardul ISO 9001 și 

răsplătite cu premii pentru excelență, design 

sau inovare, la târguri naționale și internaționale. 

Astfel a ajuns să exporte în mai mult de 60 de 

țări, deschizând pentru clienții companiei nu mai 

puțin de 200 de stații de service la nivel global.

CENTRE DE PRELUCRARE PORTAL

KAO MING produce mai mult de 1000 de utilaje pe an făcând din companie una 

dintre cele mai mari producătoare de centre de prelucrare cu coloană dublă. 

Toate acestea se datorează unuia dintre cele mai puternice centre de cercetare și 

inovare la nivel mondial.

KaoMing este cel mai mare producator de centre de prelucrare de mari 

dimensiuni.

In prezent au dezvoltat o gama de peste 10 modele ce satisfac cea mai 

diversificata gama de produse, care pot atinge dimensiuni foarte mari.

KaoMing este un producator de nisa, care-si focuseaza toata atentia 100% pe 

productia de centre de prelucrare de mari dimensiuni.
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www.kaoming.com

CELE MAI IMPORTANTE MODELE KAOMING:

MOVING GANTY PLANO MACHINING CENTER 
KMC – EPG SERIES ( 5AXIS)

- Curs axa X 6500mm – 26500mm 

- Cursa Axa Y 3200mm – 4400mm 

- Cursa Axa Z 700mm – 1100mm 

- Cursa axa W: 1100 – 1500mm 

- Dorn Spindle: ISO50 

- Turatie Spindle: 6000 – 8000 R/min 

- Magazie de scule: 60 – 90 scule

GANTRY TYPE MACHINING CENTER

KMC – G SERIES (5 AXIS)

- Cursa axa X: 4500mm – 14500mm 

- Cursa axa Y: 2500mm – 3700mm 

- Cursa axa Z: 1200mm 

- Dorn Spindle ISO50 

- Turatie Spindle: 6000 – 8000 R/min 

- Magazie de scule: 30 – 90 scule

DOUBLE COLUMN TYPE FIVE 
FACE MACHINING CENTER

KMC – RF SERIES (5 AXIS)

- Cursa axa X: 3230mm – 8230mm 

- Cursa axa Y: 2450mm – 3150mm 

- Cursa axa Z: 1100mm 

- Dorn Spindle: ISO50 

- Turatie Spindle: 4000 – 8000 R/min 

- Magazie scule: 30 – 90 scule

KaoMing poate produce utilaje de mari 

dimensiuni si la tema. Pentru orice 

cerere speciala ne puteti contacta.
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MAPLE-tech Co., Ltd. a fost fondat în 1989, și se găsește în 

Taichung City, Taiwan. Fabrica se ntinde pe o suprafață de 20,000 

de metri pătrați și este specializată în producerea, dezvoltarea și 

vânzarea de centre de prelucrare cu CNC de înaltă tehnologie. 

Produsele Maple sunt concepute din tehnologie europeana 

îmbinată cu un concept german, după o experiență de 20 de ani în 

cercetarea și producerea de mașini CNC. Maple a ocupat o poziție 

de lider în industria naționala de mașini.  

Centre de prelucrare vertical și centre de prelucrare orizontale. 

Toate produsele MAPLE au îndeplinit cu succes cerințele 

standardelor ISO 9001 și cele CE de certificare internațională a 

siguranței. 

SERIA ME

Maple ME utilizează ghidaje lineare pe role, care oferă cu 50% 

mai multă stabilitate față de ghidajele lineare pe bile. Construcția 

mașinii este cu șuruburi cu bile de înalta precizie fabricate în 

Germania. Batiul este turnat dintr-o singură bucată și are o 

structura noua, îmbunătățită. Toate acestea oferă o stabilitate și 

rigiditate foarte bună utilajului. Motoarele SIEMENS direct drive de 

ultimă generație echipează seria ME. Comanda numerică utilizată 

este SIEMENS 828D cu ShopMill. Deține o interfață intuitiva de 

programare fiind ușor de utilizat de către operatori. Programul 

ShopMill ofera o diversitate de aplicații de frezare, iar acest lucru 

oferă și o vastă posibilitate de programare direct pe utilaj.

Seria ME este disponibila la un preț imbatabil în piață.

PRELUCRARE VERTICAL IN 3 AXE 
CENTRU DE PRELUCRARE ORIZONTAL 
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GAMA ME:

ME855

- 850 x 550 x 500 mm (X/Y/Z) 

- Spindle: 10.000/ 12.000 R/min 

- Magazie de scule cu 20 de posturi 

- Sarcina maximă: 800kg 

- Avans rapid: 36/36/36 m/min

ME1260

- 1200 x 600 x 600 (X/Y/Z) 

- Spindle: 10.000 / 12.000 R/min 

- Magazie de scule cu 24 de posturi 

- Sarcina maximă: 1200kg 

- Avans rapid: 36/36/36 m/min

SERIA MBM

Maple MBM este un concept 

de centre orizontale specifice 

utilizării unei broșe cu turații 

ridicate, care oferă o capacitate 

perfectă de frezare in plin la piese 

de dimensiuni mari. Utilajele se 

pot echipa cu un sistem rapid de 

paletare, care oferă o încărcare 

rapidă și usoară a pieselor și oferă o 

creștere a productivității. Comanda 

numerică care echipează centrele 

orizontale este Fanuc sau SIEMENS.

GAMA MBM 

MBM500

- 700 x 700 x 700 mm (X/Y/Z) 

- Dimensiune palet: 500 x 500mm 

- Spindle: 14.000 / 18.000 R/min 

- Magazie de scule cu 40 / 60 de 

scule 

- Sarcina maximă: 800kg 

- Avans rapid: 60/60/60 m/min

MBM630

- 800 x 800 x 800 mm (X/Y/Z) 

- Dimensiune palet: 630 x 630mm 

- Spindle: 14.000 / 18.000 R/min 

- Magazie de scule cu 40 / 60 de 

scule 

- Sarcina maximă: 1200kg 

- Avans rapid: 60/60/60 m/min

www.maple-tech.com.tw
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De la fondarea sa din 1995, GENTIGER s-a specializat 

în producerea de mașini de frezat CNC de mare 

viteză și înaltă precizie. „Perfecțiune, eficiență, 

specializare” este motto-ul la care aderă compania 

în toate aspectele eforturilor sale. GENTIGER a fost 

primul producător taiwanez de utilaje care a reușit 

să  introducă o bază de înaltă rigiditate cu axuri de 

mare viteză. Această inovație a stabilit tendințele în 

domeniu, conducând la adoptarea ei pe scară largă. 

CENTRE DE PRELUCRARE MATRITE
FREZARE DE GRAFIT SI ELECTROZI DE CUPRU
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STRUCTURA OPTIMĂ A MAȘINII

Structura mașinii de formă T special concepută, oferă 

caracteristici de rigiditate superioară. Lățimea coloanei este 

aceeași ca baza. Masa se instalează în mod independent, pe bază, 

și este sprijinită în totalitate pe toată cursa, asigurând o precizie 

maximă și fiabilitate. Precizia pe termen lung, la prelucrare de 

mare viteză este asigurată..

PRECIZIA ȘI DURATA DE VIAȚĂ

Toate piese turnate sunt detensionate și tratate pentru o precizie 

pe termen lung și o durată lungă de viață.

Caracteristici principale: 

- Sistem puternic de exhaustare 

- Elimină automat praful și reziduurile de grafit 

- Sistem eficient de exhaustare cu capacitate ridicată de stocare 

- Prelucrarea nu este oprită în timp ce este golit spațiul de 

stocare de la exahaustor 

Dimensiuni de prelucrare: 720 x 500 x 400 

Comandă numerică: Fanuc, Siemens, Heindehain

Gentiger produce diverse soluții în 3 și 5 axe pentru producția de 

matrițe și scule.

GT66 – V – FREZARE DE GRAFIT

www.gentiger.com.twwww.gentiger.com.tw
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SENJO SEIKI are o experiență de peste 50 de ani ca producător 

integrat de utilaje industriale. În anul 1997, SENJO SEIKI a dezvoltat 

primul său utilaj de șanfrenat și debavurat fără programare (seria 

PLC) utilizând tehnologia sa de sistem, cu știft de palpare patentat. 

Începând cu acea dată SENJO SEIKI a vândut mai mult de 2.000 

de utilaje de șanfrenat PLC și a implementat o rețea de vânzări 

internațională, devenind cel mai important producător mondial de 

utilaje de șanfrenat și debavurat.

UTILAJ DE ȘANFRENAT ȘI  
 
DEBAVURAT ROȚI DINȚATE
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PRELUCRAREA MUCHIILOR DINŢILOR, 
DE LA SENJO SEIKI

Prin intermediul utilajelor sale, firma Senjo Seiki 

s-a specializat în prelucrarea muchiilor dinților. 

Mai exact, compania se ocupă nu numai cu roțile 

dințate, ci și cu alte componente poligonale din 

materiale diferite, cum ar fi MC, nailonul sau sticla, 

ce pot fi prelucrate pe un utilaj Senjo Seiki.

 

UTILAJ PENTRU FREZAREA ŞI 
DEBAVURAREA MUCHIILOR DINŢILOR 

Serie constructivă: PLC-201/40-200

Precizie de înaltă calitate

Prin intermediul sistemului patentat de reglare 

simetrică pe contur al seriei PLC, este asigurată 

precizia formei conturului. În plus, în acest 

context se utilizează un presor care asistă freza 

la deplasarea sa pe forma conturului și prin 

intermediul căruia se asigură astfel contactul 

permanent cu piesa.

 

Dimensiuni de prelucrare
 

min. 40 mm / max. 0 200 mm  

până la 150 mm pe verticală

Reducerea cheltuielilor, prin intermediul 

operării facile și a costurilor de întreținere 

scăzute

Noul PLC 201 a fost conceput pentru 

prelucrarea seriilor limitate până la seriile 

de volum mare. În acest context se poate 

realiza prelucrarea muchiilor dinților la o altă 

dimensiune prin intermediul unei operări cât 

se poate de facile, care permite să încadrați 

acest proces de lucru în categoria operațiilor 

auxiliare, fără a face rabat la calitate. 

www.senjo-seiki.com.tw
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FEMCO este un producător specializat in producția de BOHRWERK-

uri și centre de prelucrare pentru producția de jante de aluminiu. 

Atenția sporită acordată produselor de nișă realizate de FEMOC, a 

dus la dezvoltarea unor produse de calitate superioară, ce oferă 

stabilitate pe termen lung. FEMCO produce utilaje din 1958. Cu 

peste 50 de ani experiență în producția de mașini unelte compania 

deține o experiență pe îndelungată în segmentul de nișă în care 

activează. Misiunea companiei este de a produce utilaje stabile, 

robuste și cu o precizie ridicată. Dezvoltăm business-ul nostru cu 

scopul principal de a dezvolta business-ul clientului nostru. 

BMC – 110R

Modelul BMC 110R, este cel mai mic model din seria BMC. Se 

produce în standard cu con ISO 50, spindle cu cutie de viteze de 

35 CP, masa rotativa la 90 de grade, rigle de sticla pe axele X, Y, Z, 

transportor de șpan și cu comandă FANUC sau SIEMENS. 

Dimensiunile axelor sunt:

- Axa X – 1400mm 

- Axa Y – 1400mm 

- Axa Z – 1100mm 

- Axa W – 500mm

Dimensiunea pentru masa de prelucrare este de 1120 x 12500mm 

cu o capacitate de încărcare de 4000kg.

Magazie de scule disponibile cu 60 sau 90 de posturi.

BOHRWERK
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BMC – 135R

Modelul BMC 135R este cel mai mare model produs 

din seria BMC. În standard se livrează cu ghidaje cu o 

lățime de 250mm, care oferta o rigiditate și performanțe 

crescute.

Masa de prelucrare are o dimensiune de 2200mm x 

2200mm cu o capacitate de prelucrare de 20000kg. 

Rigiditatea și stabilitatea extremă oferă posibilitatea 

prelucrării de piese de dimensiuni mari.  Axele X, Y, și 

Z sunt echipate în standard cu rigle de sticlă, pentru o 

precizie ridicată. 

Dimensiunile axelor sunt:

- Axa X – 4000 

- Axa Y – 2100 (cu posibilitate de extindere) 

- Axa Z – 2100 (cu posibilitate de extindere) 

- Axa W – 900mm 

- Diametru spindle – 135mm

Bohrwerkurile produse de FEMCO se pot echipa cu 

diferite capete de prelucrare și se pot personaliza în 

funcție de necesitatea clientului.

www.fatek.com.tw
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UTILAJE
AUTOMATIZARE & MESE ROTATIVE
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CELULE DE AUTOMATIZARE MAȘINI UNELTE

Cellro este un dezvoltator și 

producător de automatizări robotice 

pentru industria de producătoare 

de mașini unelte. Compania, 

fondată în 2004, este lăudată pentru 

soluțiile automatizate standardizate, 

construite modular. Cellro  permite  

clienților maximizarea profitabilității 

mașinilor oferind soluții versatile, ce 

reduc costurile cu ora de lucru, cresc 

randamentul pe oră ducând la o 

creștere a productivității. Capacitatea 

de a construi soluții modulare 

standardizate  oferă clienților Cellro 

o flexibilitate inegalabilă.

Conceptul Cellro a fost creat ca o soluție de automatizare 

universală pentru utilaje de prelucrări prin așchiere, capabil 

să automatizeze fiecare manipulare survenită. Diferite linii 

de produse au fost dezvoltate și realizate pe baza acestui 

concept.   

Misiunea de bază a Cellro care a dus la  materializarea 

Xcelerate, o soluție de automatizare capabilă să răspundă 

oricărei nevoi. Dezvoltată plecând de la experiența soluțiilor 

oferite centrelor de prelucrare, cu capacitate de producție 

24/7, Xcelerate oferă posibilități de automatizare inteligente 

și personalizabile ce combină înalta funcționalitate cu 

ușurința și flexibilitatea. 

Xcelerate de la Cellro este propunerea pentru un mijloc 

de automatizare compact, surprinzător de flexibil, de-o 

exactitate ieșită din comun. Este asistentul multifuncțional și 

fiabil, extrem de compatibil și eficient al mașinii CNC. 
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FUNCȚIONALITATE

Versatilitate extraordinară

Xcelerate pledează pentru o tehnologie integrată. Robotul din 

dotare poate executa diverse sarcini de manipulare, toate la o viteză 

inegalabilă și cu cea mai mare precizie. Schimbarea produsului, 

schimbarea paleților, curățarea, debavurarea și prelucrarea prin 

suprapunerea de 6 suprafețe devin operațiuni facile. După ani de 

cercetare și dezvoltare, Cellro a reușit performanța de a îngloba o 

multitudine de funcționalități într-o soluție compactă și accesibilă. În 

viziunea noastră, acest lucru este cu adevărat revoluționar.

FUNCȚIONALITATE

Viziunea noastră despre o tehnologie integrată

Cellro a conceput Xcelerate prin creionarea profilului operatorului 

ideal. Operatorul care să acopere un spectru larg de sarcini, eficient, 

priceput, dar să fie și un excelent comunicator de instrucțiuni către 

colegii săi operatori. Aceasta este descrierea întocmai a ceea ce 

reprezintă Xcelerate. Are capacitatea de a realiza multe activități, 

fiind un bun posesor al limbajului diferitelor mașini CNC. Ținând 

cont de faptul că acest dispozitiv poate funcționa cu succes în orice 

situație operațională, este momentul pentru a exploata la maximum 

beneficiile automatizării.

Funcția distinctivă Xcelerate constă în modalitatea de mutare a 

produselor. Robotul inteligent manevrează cu precizie piesele la 

transferul acestora între platoul de lucru și mașină. Robotul va sesiza 

imediat faptul ca operațiunea de prelucrare s-a încheiat. Produsul finit 

va fi plasat înapoi într-unul dintre recipientele universale sau speciale 

de depozitare Cellro. Întreg procesul se desfășoară la viteză optimă. www.cellro.com

RENTABILITATE

1- Reducerea cheltuielilor per oră de lucru

Xcelerate realizează producția la un tarif orar mult mai 

mic decât operatorii obișnuiți. În plus, față de salariul 

scăzut, robotul nu va crea probleme sau neplăceri, majore 

sau minore, cum ar fi negocierile salariale, absențele sau 

părăsirea nemotivată a locului de muncă. Economisiți timp 

prețios și bani, sume ce se cheltuie în mod obișnuit pentru 

recrutarea și instruirea personalului - un real consumator 

de efort, timp și resurse. În medie, la nivel de companie, 

suma economisită va contribui la reducerea costurilor per 

ora de lucru cu aproximativ 25%.

2 – Creșterea productivității per oră de lucru

Xcelerate va reanima, de asemenea, întreaga 

productivitate, exploatând la maximum fiecare secundă. 

Va duce la bun sfârșit orice sarcină, cu viteză și precizie 

optimă, fără a fi distras sau nerăbdător de a merge în 

pauza de masă. Și pentru că robotul, rulând continuu, 

păstrează mașina la o temperatură constantă caldă, 

reziduurile de material acumulate în mod normal ca 

urmare a procesului de prelucrare, vor dispărea ca prin 

minune. Însumat, Xcelerate crește productivitatea per ora 

de lucru cu până la 20%.
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De mai bine de 30 de ani Lehmann concepe și produce mese 

rotative CNC de calitate elvețiană. Această experiență este 

reflectată în primul rând de mesele rotative CNC organizate într-un 

sistem modular, capabil să satisfacă standarde internaționale de 

eficiență a producției pieselor de lucru de la cele mai mici până la 

cele de dimensiuni medii.

Calitatea produselor Lehmann este garantată de producția atent 

monitorizată și controlată, procesul de fabricație asigurând ca peste 

90% din piesele asamblate să fie realizate în propria fabrică.   

Mese rotative LEHMANN sunt destinate frezării, strunjirii, rectificării, 

electroeroziunii, dar și pentru alte tipuri de operațiuni.

Sistemul modular Combifilex necesita mult mai puțin spațiu ca 

suprafața de lucru comparativ cu orice competitor, acest lucru 

oferta o suprafața de lucru disponibilă mărita.

MESE ROTATIVE

Există peste 100 de soluții disponibile pentru mesele rotative CNC și 

toate sunt 100% optimizate pentru operațiuni simultane.

SERIA EA MESE ROTATIVE (A 4-A AXA)

Mesele rotative single spindle au un concept compact, flexibil și se 

pot instala in orice tip de centru de prelucrare. Gabaritul redus și 

capacitatea crescută oferă o productivitate ridicată. 

SERIA EA MESE ROTATIVE CU ROTOFIX

Sistemul rotoFIX oferă un palet pentru axa 4 a, care oferă prinderi 

multiple pentru piese.

Acest sistem va permite prelucrarea diferitelor piese prin prinderi 

multiple, care oferă o eficientizare a producției în serie.
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T1 ROTARY TABLES 

SERIA T1

Modelul T1 de mese rotative au in dotare 2 

axe, respectiv axa 4a si axa 5.

Acest sistem oferă peste 20 de soluții 

în standard și acoperă o multitudine de 

procese.

Sistemul este potrivit pentru prelucrarea 

pieselor de dimensiuni medii, dar si de 

dimensiuni mari de aprox. 350mm. De 

asemenea, este potrivit pentru prelucrarea 

pieselor pentru industria aeronautică, 

constructoare de mașini, piese pentru 

turbine, dar și piese generale. 

www.lehmann-rotary-tables.com
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Innotool proiectează și produce sisteme de măsurare și asamblare 

precum și clamping and fixture solutions pentru industria confecțiilor 

metalice.

•Sistemele de prindere punct 0 ( 0 point clamping system). 

•Sistemele de pre-setare a sculei / dispozitive pentrupre-setare. 

•Sisteme de prindere de inalta precizie pentru 5 axe. 

•Menghinele pentru fixarea pieselor. 

•Mese de vacuum / mese magnetice.

„Atenția companiei noastre este să dezvoltăm tehnologii noi și să 

producem soluții de cea mai bună calitate, care să corespundă preciziei 

solicitate de client”.

Mărcile innotool precum și tehnologia ROC mineral cast sunt disponibile 

și apreciate la nivel mondial. Mai mult, compania oferă și soluții 

personalizate, inspirate din nevoile specifice clienților.

0 POINT CLAMPING SYSTEMS

www.innotool-austria.com.com
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www.innotool-austria.com.com

BRANDURILE INNOTOOL

Zeropoint Clamping system
UNILOCK

Assembly systems
TOOFIX TOOLSET

5-Axis Clamping system
UNILOCK
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CONSUMABILE
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THELEICO s-a înființat ca o companie familială de acum mai mult de 

130 de ani și produce scule de rectificare cu liant ceramic începând 

din 1924. Discurile de rectificare cu liant sintetic au fost adăugate 

la gama de produse în anul 1935. Astăzi au ajuns printre liderii în 

domeniul fabricației din sectorul de tehnologie de rectificare. Acest 

fapt se datorează nu numai experienței acumulate în mulți ani și 

expertizei cuprinzătoare a angajaților, dar și valorilor urmărite, care 

sunt respectate în fiecare zi în cadrul companiei.

CORPURI ABRAZIVE DE RECTIFICAT
CORPURI ABRAZIVE PENTRU SUPERFINISARE

www.theleico.de
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 S-A SPECIALIZAT ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

- corpuri abrazive pentru următoarele industrii: 

- producție de rulmenți 

- producție de roți dințate 

- rectificare de valțuri 

- rectificare de arcuri  

- rectificare de componente, matrițe și scule

Avantajele aduse de colaborarea cu 

THELEICO sunt:

• Reproductibilitatea  produselor, asigurată 

de utilizarea celor mai recente sisteme și 

utilaje cu comandă CNC; 

• Experiența mai mare de 130 de ani; 

• Specializarea în dezvoltarea și fabricarea 

discurilor de rectificare, în conformitate cu 

cerințele clientului 

• Asistență competentă a clienților, începând 

cu industria auto, fabricarea mașinilor 

unelte și sculelor, continuând cu oțelăriile, 

turnătoriile, precum și cu industria lemnului, 

sticlei și materialelor sintetice, industria 

sportului și sectorul energetic.

În fiecare an, producția atinge aprox. 250.000 

de scule de rectificare, personalizate pentru 

necesitățile fiecărui client.
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Din 1977 Shinhan Diamond Ind. Co. Ltd a furnizat clienților produse diamantate de 

înaltă calitate, încorporate cu o tehnologie de ultimă generație, bucurându-se de 

o bună reputație pe piața națională și internațională. Compania a reușit să ajungă a 

cincea ca mărime în domeniul industriei ce furnizează instrumente diamantate la 

nivel global.

Compania este mai mult decât un lider global, este una dintre puținele ce urmărește 

să creeze valoare pe întregul lanț de aprovizionare, până la clientul final. Având 

convingerea că diamantele contribuie la progresul civilizației, compania încearcă 

să ofere produse și servicii inovative, tehnologie avansată și dezvoltare socială, 

îmbunătățind continuu forța de muncă și dezvoltând noi tehnologii. 

CONSUMABILE INDUSTRIALE
SOLUTII DE RECTIFICARE
SCULE DIAMANTATE
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Compania furnizează diferite instrumente 

de diamant de înaltă tehnologie. Oferă 

instrumente de diamant pentru industria de 

precizie inclusiv energie verde, electronică, de 

automobile, piese de mașini, unelte și mulaje,  

industria aeronautică, industria sticlei, precum 

și produse specializate. 

SHINHAN este specializat in producția 

următoarelor produse:

Corpuri abrazive diamantate 

Corpuri abrazive CBN

Scule pentru diamantare corpuri abrazive

Role diamantate pentru profilare 

Role diamantate pentru roți dințate

Plăcuțe PCD / PCBN 

Scule diamantate pentru honuire

www.en.shinhandia.co.kr
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Fondată în 1991, compania WEDCO a devenit expertul vienez 

în instrumente de precizie și a obținut mai multe succese 

pe plan internațional. Compania produce și comercializează 

scule de găurit și frezat pentru industria automotive, 

aerospațială și producători de piese.

SCULE AȘCHIETOARE ȘI 
PORTSCULE

www.wedco.at
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Succes prin inovație

Investiții strategice, flexibilitate și inovație: 

aceasta este rețeta succesului WEDCO. 

Combinată cu înalta calitate, încrederea în 

reușita livrării, servicii orientate spre client, 

WEDCO furnizează fundația pentru o 

creștere consistentă și constantă și pentru 

expansiunea pe orice piață. Producția 

actuală de instrumente de precizie a fost 

de curând adăugată la WEDCO. Producția 

de instrumente face parte din spectrul 

de servicii pe care co-fondatorul și co-

proprietarul Edip Bayizitlioglu  o descrie 

ca  parte a experienței complete pe care o 

oferă WEDCO.

www.wedco.at
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Nastroflex ocupă o poziție de lider în producția materialelor 

abrazive folosite pentru finisarea suprafețelor. Produsele 

Nastroflex răspund cerințelor din sectorul lemnului și al 

mobilei, pentru prelucrarea metalelor, țesut, argăsire și 

încălțăminte, sticlă, teracotă și ceramică.

Nastroflex Spa a fost fondat în 1970, de către familia Palù, 

deja activă de mulți ani în industria materialelor abrazive. 

De-a lungul anilor, Nastroflex s-a dezvoltat în diverse 

sectoare și pe diferite piețe țintă, păstrând-și atenția pentru 

performanțele produselor oferite și urmărind îndeaproape 

cerințele industriale specifice.

MATERIALE ABRAZIVE
MATERIALE ABRAZIVE PE SUPORT PENTRU 
INDUSTRIA LEMNULUI ȘI METALULUI
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Nastroflex a atins astăzi o poziție 

de lider internațional în ceea ce 

privește producția și conversia 

produselor abrazive flexibile. 

Ambiția care motivează 

Nastroflex este aceea de a 

îmbunătăți constant modul său 

de operare, urmărind reducerea 

costurilor, managementul 

eficient al riscurilor și 

satisfacerea clienților.  

www.nastroflex.it
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Oelheld GmbH din Germania este o afacere de dimensiuni medii care poate privi înapoi la 125 de ani de tradiție și 

experiență. 

Numeroși fabricanți de utilaje și numeroase universități dezvoltă împreună cu oelheld produse care sunt special 

concepute pentru cerințele utilajelor. Acest tip de cooperare permite oelheld să atingă cerințele specifice ale 

clienților și să adapteze fluidele oferite la diferitele aplicații. 

Atenția la trendurile în domeniu este dovedită și de eforturile făcute pentru a asigura cele mai bune condiții pentru 

siguranța angajaților și protecția mediului înconjurător. 

ULEIURI
ULEIURI DE RĂCIRE ȘI EMULSII 
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GAMA DE PRODUSE OELHELD

 

Fluide pentru prelucrarea metalelor

Fluidele pentru prelucrarea metalelor reprezintă competența de bază a oelheld. 

Dielectricii pentru prelucrarea prin descărcări cu scânteie și fluidele de rectificat 

sunt specialitatea oelheld.

 

Lubrifianți solubili în apă

Lubrifianții de răcire solubili în apă, din seria AquaTec, emulsie sau soluție, oferă 

fluidul de răcire adecvat pentru rectificare, frezare și șlefuire.

 

Lubrifianți industriali

Lubrifianții industriali, cum ar fi uleiul hidraulic, uleiul de ghidaje, uleiul de ax sau 

uleiul de transmisie completează oferta oelheld.

 

Unsori

Unsori speciale pentru cerințe speciale.

 

Lubrifianți de forjare

Lubrifianții de forjare, de tip AirForge, pentru formare la cald sau la rece, oferă un 

nivel calitativ înalt, indiferent de procesul în care sunt folosiți.
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  SERVICII

Olstral este o companie cu o vastă experiență în 

comerțul de utilaje pentru prelucrări prin așchiere, 

furnizare de bunuri tehnice, accesorii și consumabile 

pentru industria prelucrătoare de metal. Împreuna 

cu partenerul TECNO.team Gmbh din Austria și 

Germania, reprezentam  producători de renume 

având astfel cel mai diversificat portofoliu de utilaje 

pentru prelucrări prin așchiere la nivel național.

 

www.tecnoteam.de

www.tecnoteam.at
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1. SERVICE ȘI MENTENANȚA MAȘINI UNELTE

 

Ne dorim a fi legătura dintre cel mai bun ofertant de tehnologie moderna 

și clientul nostru. Împreuna transpunem în practică necesitățile și cerințele, 

la dimensiuni specifice, adaptate fiecărei situații în parte, deoarece credem 

cu tărie că putem stabili un grad ridicat al calității pe piața industrială din 

Romania.

 

Grupul Tecno.team are peste 60 ingineri tehnicieni specializați în service, 

cu o vasta experiență tehnică, iar know-how-ul grupului din care facem 

parte ne ajută să propunem pentru Romania, o gamă largă de servicii atât 

pentru utilajele comercializate de noi, dar și pentru alte mărci:

 

• service pentru utilajele pentru prelucrări prin așchiere 

  (intervenții in maxim 48h) 

• mentenanță 

• servicii de curățare generala 

• instalări și relocări 

• alte servicii la cerere

 

Activitatea de service in perioada de garanție si post garanție este 

asigurată de către echipa noastră de specialiști realizând puneri in 

funcțiune, service și calibrări pentru toate utilajele comercializate, dar și 

instruirea personalului de întreținere

 2. SERVICII DE RECTIFICARE

 

Olstral inaugurează in 2017 una dintre cele mai 

moderne secții de rectificare din Romania.

Experiența dezvoltată în comertul cu utilaje de rectificat 

și consumabile pentru rectificări, ne recomandă ca unul 

din cei mai competenți furnizori de soluții de rectificare.

 

Dispunem de utilaje de rectificat de ultimă generație cu 

CNC.

Oferim următoarele servicii de rectificat:

• Rectificare plană 

• Rectificare profile 

• Rectificare cilindrică interior & exterior

3. SERVICII DE PROGRAMARE & 
OPTIMIZARE PRODUCȚIE

 

Oferim servicii specializate de programare în 3 și 5 axe.

Suplimentar oferim si consultant pentru optimizarea 

producției.




