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ABB în Romania 
Profil de Companie 
 

   
Domeniul de activitate:  
 
Electrificare, Robotică și Automatizări, Acționări, Automatizare Industrială 
  
Adresa:   Str.  Gara Herastrau nr. 4D, Cladirea C, et. 8, 020334 Bucuresti  
Telefon: +4 0372 158 200  
E-mail:    abb.office@ro.abb.com  
Web:       www.abb.com.ro  

Social Media:  ABBRomania 
 
  
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este o companie globală de tehnologie de vârf care stimulează transformarea societății și 
a industriei în scopul realizării unui viitor mai productiv și mai durabil. Prin conectarea de software la portofoliul său 
de electrificare, robotică, automatizare și acționări, ABB împinge limitele tehnologiei, conducând performanța spre 
niveluri superioare. Având o istorie de excelență de peste 130 de ani, succesul ABB este realizat cu ajutorul celor 
aproximativ 110.000 de angajați talentați din peste 100 de țări. www.abb.com  
 
ABB în România  
  
Grupul ABB este prezent pe piaţa românească de peste 80 ani  – la inceput prin cele două companii ASEA si BROWN 
BOVERI iar din anul 1992  printr-o organizaţie ABB locală.   
  
ABB România (www.abb.com/ro) reprezintă o forţă pe piaţa românească de echipamente energetice si de automa-
tizări. Datorită structurii sale orientate spre client, compania se află in contact permanent cu nevoile clienţilor săi, 
permiţând acces rapid şi usor la gama completă de produse, soluţii şi servicii oferită de ABB, în domeniile 
Electrificare, Robotică și Automatizări, Acționări și Automatizare Industrială. 
  
Business-ul Robotică și Automatizări  - Scriind viitorul producției flexibile și a mașinilor inteligente 
 
Business-ul ABB în domeniul Roboticii și Automatizărilor oferă soluții cu valoare adăugată în robotică, automa-
tizarea utilajelor și a fabricii. Soluțiile noastre integrate de automatizare, expertiza     noastră în aplicații într-o 
gamă largă de industrii și prezența noastră globală oferă o valoare tangibilă pentru clienți. Concentrarea noastră pe 
inovație include o activitate extinsă în domeniul inteligenței artificiale, un ecosistem de parteneriate digitale și ex-
tinderea capacităților noastre de producție și cercetare.  
 
ABB este un furnizor principal de roboți industriali și software, echipamente și soluții complete de aplicații pentru 
roboți. Operăm local în 53 de țări și avem o bază instalată de peste 400.000 de roboți, susținuți de cea mai largă 
rețea de servicii și oferte din industrie. 
 
ABB România deține departmentul de Service care vizează activităţile de profil pe piaţa românească Departamentul 
de Service este structurat astfel încât să asigure clienţilor ABB din România din domeniile energetic şi din cel al 
automatizărilor, atât soluţii proactive de expertiză în domeniu, cât şi un concept complet de service pentru întreaga 
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gamă de produse şi sisteme ABB, care include: instruire, service, disponibilitatea pieselor de schimb, diagnoză şi 
consultanţă, modernizare şi retrofit pentru sistemele existente, hotline, servicii pentru protecţia mediului etc.  
 
ABB a oferit de-a lungul timpului în Romînia soluții în domeniul robotizării (aplicațiile deservite incluzând sudura, 
vopsirea, ambalarea, paletizarea și manipularea cât și mentenanța preventivă și reactivă), lansarea în România a 
primului robot colaborativ YuMi. 
  
Business-ul Acționări - Scriind viitorul acționărilor inteligente 
 
Business-ul ABB Acționări este cel mai mare furnizor de motoare și convertizoare, la nivel global. Oferim clienților 
gama completă de motoare electrice, generatoare, convertizoare și servicii, precum și componente de transmisie 
mecanică și soluții integrate de propulsie digitală. Deservim o gamă largă de aplicații de automatizare în transport, 
infrastructură și industriile de proces. 
 
În România ABB a oferit de-a lungul timpului aplicații cu motoare Flame proof / AMD sau cele pentru termocentrale 
cu motoare AMI, tablouri de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a diferitelor unități de producție 
din industriile auto, petrochimică și industria prelucrării lemnului.  
 
Business-ul Automatizare industrial - Scriind viitorul operațiunilor sigure și inteligente 
 
Business-ul ABB de Automatizare Industrială, prezent și în România  oferă o gamă largă de soluții pentru industriile 
de proces și hibride, inclusiv automatizarea integrată specifică fiecărui tip de industrie, electrificarea și soluții digi-
tale, tehnologiile de control, software și servicii avansate, precum și măsurarea și analiza și ofertele pentru indus-
tria navală și de oferte de supraalimentare. Automatizarea industrial           ocupă  locul 2 pe piață la nivel global. 
Lucrând îndeaproape cu clienții, business-ul ABB de Automatizare Industrială scrie viitorul operațiunilor sigure și 
inteligente. 
 

 


