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DESPRE NOI  / TECH-CON INDUSTRY, ROMÂNIA

Portofoliul nostru complet constă în produse ale următorilor producători: 
CAMOZZI  |  PIAB  |  ODE  |  ENIDINE | VALBIA  |  KINETROL  | FAIRCHILD  |  ITEM | ELCOM  |  THK  |  ROLLON  |  CHIARAVALLI 
MOTIVE | LS | MANULI | EATON | ZEC | D.N.P. | CAST | EATON-VICKERS | AIRFLEX | CONTARINI | HYDRONIT | LARZEP | HIMEL

 ITEM elemente construcții de mașini 

 THK sisteme și ghidaje lineare

 PIAB soluții de tehnologie vacuum

 CAMOZZI pneumatică

 EATON Hidraulica

 MANULI Hidraulica

Tech-Con Industry este un furnizor profesionist exclusiv 
de servicii complete în automatizarea industrială 
românească.

Suntem lideri de piață în producerea de sisteme și 
distribuția de componente de automatizări în Europa 
Centrală și de Est și membră a Grupului Tech-Con din 
anul 1992.

Oferim soluții complete de automatizare și servicii 
tehnice la scară largă partenerilor noștri din sectorul 
industrial.

Cu un portofoliu cu peste 20,000 de produse de top 
și cu expertiza tehnică pe care o au specialiștii noștri, 
proiectăm, fabricăm și livrăm la cheie soluții tehnice 
complexe.

Specialiștii noștri vor găsi cea mai bună soluție și un 
răspuns la orice provocare în automatizare.

Suntem o companie de încredere, cu legături internaționale 
stabile și vă oferim o multitudine de beneficii, cum ar fi:

• Portofoliu complet de produse pentru aplicații 
industriale;

• Producție locală pneumatică, hidraulică și construcții 
de mașini cu livrare în 24 h;

• Proiecte complexe la cheie, servicii la standarde înalte 
și parteneriate puternice cu clienții noștri;

• Online Shop ușor de accesat, intuitiv
       https://shop.tech-con.ro
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2.

AUTOMATIZARE CU GAMA NOASTRĂ 
COMPLETĂ DE PRODUSE PREMIUM
De la consultanță preliminară, continuând cu planificarea, fabricarea, implementarea la cheie și până la post-
vânzare, suntem acolo pentru a fi partenerul dumneavoastră în întregul proces de automatizare.

Adaptăm continuu soluțiile noastre pentru așteptările clienților noștri ținând cont de cererile lor și de cele 
mai noi tendințe din sector.
Creăm soluții standard și personalizate pe următoarele linii:
 •     structuri din profile de aluminiu pentru mașini și echipamente
 •     conveioare industriale și linii de transfer
 •     posturi de lucru ergonomice și sisteme LEAN
 •     actuatoare liniare, roboți XYZ cu acționări pneumatice și electrice
 •     sisteme pneumatice
 •     tehnologie vacuum

Implementăm soluția dumneavoastră utilizând în principal sisteme de profile din aluminiu ITEM, sisteme 
de linii de transfer și conveioare ELCOM, mișcare liniară THK, actuatoatori electrici ROLLON, pneumatică 
CAMOZZI, ODE, componente tehnologice în vid PIAB, componente hidraulice EATON - VICKERS, MANULI, 
componente pentru automatizarea procesului LS. 
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Cum construim cadre, sisteme LEAN și benzi transportoare?

Profilele din aluminiu ITEM sunt tăiate la dimensiunile cerute, prelucrate, având totodată un termen scurt 
de livrare.

Proiectanții noștri folosesc programe de proiectare 3D pentru a crea și construi cadre și structuri complexe. 
Oferim soluții în planificarea și construirea celor mai complexe sisteme și echipamente. 
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CUM ALEGEM SOLUȚII
DE ACTUATOARE LINIARE?
Aveți nevoie de o soluție pentru acționarea liniară cu una sau mai multe axe? Contactați-ne pentru a  
consulta și implementa soluția dumneavoastră. Personalul nostru calificat vă poate ajuta în selectarea 
și dimensionarea actuatoarelor liniare precum și în alegerea unităților de comandă și control 
care  sunt cele mai potrivite aplicației dumneavoastră. La cererea dumneavoastră putem planifica, 
asambla și  conecta componentele și axele liniare astfel încât să beneficiați de soluții rapide, gata de 
implementare.

Soluția optimă va fi livrată întotdeauna datorită gamei largi de echipamente pneumatice, curele 
dințate, șuruburi cu bile și motoare liniare.
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De ce să alegeți sistemele
noastre pneumatice și
tehnologia vacuumului?
Nu contează în care sector industrial vă desfasurați activitatea, întotdeauna veți găsi cele mai potrivite cupe 
de vacuum, grippere și chiar sisteme complete.
Suntem bucuroși să vă ajutăm în proiectarea și alegerea celor mai potrivite echipamente pentru sistemele 
dumneavoastră pneumatice.

La cerere, putem evalua sistemele dumneavoastră de vacuum astfel încât acestea să poată fi reproiectate și 
convertite în sisteme eficiente PIAB. În depozitul nostru veți găsi atât componente pneumatice disponibile, cât 
și personal calificat care înțelege nevoile dumneavoastră și poate produce cilindrii pneumatici personalizați 
precum și insule de valve într-un termen cât mai scurt. 
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PNEUMATICĂ / CAMOZZI
Compania italiana CAMOZZI se ocupă cu manufacturarea echipamentelor pneumatice de performanță 
înaltă, de peste 50 de ani. Producția este certificată cu standardul de calitate ISO 9001/2008 precum și 
standardul de mediu ISO 14001/2004. Ca și distribuitori locali, vă oferim o gamă largă de cilindri pneumatici, 
racorduri,unități de preparare a aerului, valve și insule de valve. Majoritatea cilindrilor și echipamentelor 
pneumatice standard se află în stoc, iar cilindrii standardizați pot fi asamblați rapid, cu curse la alegere.
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SELECTAȚI DIN PRODUSELE PNEUMATICE DE TOP CAMOZZI: 

CILINDRI: 
Cilindri cu diametre între 6-320 mm ce fac parte din următoarele categorii:  
 •  Cilindri DIN/ISO 
 •  Cilindri compacți 
 •  Cilindri din INOX 
 •  Cilindri ghidați 
 •  Cilindri Non-standard 
 •  Cilindri fără tijă 
 •  Cilindri rotativi 
 •  Gripere pneumatice 
 •  Senzori și adaptoare 

PREPARAREA AERULUI:
 • Componente pentru prepararea aerului cu racorduri între 1/8” - 1” 
 • Filtre 
 • Filtre-regulatoare de presiune 
 • Regulatoare de presiune 
 • Valve de pornire lent 
 • Valve de zavorâre 3/2
 • Blocuri distribuție
 • Regulatoare de presiune electronice

RACORDURI:
• Racorduri super-rapide
• Racorduri de îmbinare
• Racorduri Push-In
• Nipluri
• Racorduri cu supapa de sens 
• Racorduri pentru camioane (C-Truck) 
• Racorduri INOX

Care este termenul de livrare al cilindrilor pneumatici?  

Mulțumită atelierelor noastre bine echipate precum și personalului bine 
calificat, acești cilindrii au un termen de livrare de 24 ore și curse variabile, în 
funcție de nevoile tale: 

Seriile:    60-61-63  Diametru:  32-125 mm 
Seriile:     31-32           Diametru:      12-100    mm 

De asemenea asamblam insule de valve serie 3. 

TEHNOLOGIA VACUMULUI:
• Cupe de vacuum
• Ejectoare
• Compensatoare de nivel și 

supape de sens
• Filtre pentru VACUUM
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PIAB
Compania   noastră   este   de   asemenea, reprezentantul
local al companiei suedeze PIAB, producătorul de top în 
tehnologia vidului. Datorită dezvoltărilor inovatoare acesta 
oferă produse polivalente și eficiente din punct de vedere 
energetic. Soluțiile inovatoare cresc productivitatea și 
reduc consumul de energie în același timp.

Ca proprietar al unui număr de brevete de automatizare, 
PIAB este întotdeauna cu un pas înaintea competitorilor.
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Alege cupa de vacuum PIAB care se potrivește cel mai bine pentru 
nevoile tale! 

• Diametre disponibile: 2-300 mm 
• Material: silicon, conductor siliconic, cloropren, poliuretan, nitril PVC, 

HNBR 
• Cupe de vacuum care nu lasă urme 
• Cupe de vacuum modulare (familia de produse piGrip) 
• Cupe de vacuum cu ejector încorporat 
• Cupe de vacuum cu supapă de sens - acționarea cupei se face doar în 

cazul contactului cu produsul 

Alege ejectorul PIAB care se potrivește cel mai bine cu nevoile tale! 

• Sistemul multi-stage - oferă o tehnologie a vidului de înaltă calitate la 
un nivel ridicat de vacuum 

• Puterea de aspirație de pană la 255 Nl/s 
• Sistem brevetat COAX - ejector de vacuum tip multi-stage cu filtru, 

supapă de sens și amortizor de zgomot încorporat 
• Cartușe cu caracteristici individuale care se potrivesc oricărui tip de 

aplicație
• Fără piese mobile - mentenanță ușoară
• Sistem eficient din punct de vedere energetic - performanță optimă la 

3 bari
• Gamă completă de accesorii:  senzori de vacuum, valve de control on-/  

off și blow-off, ES (energy-saving) și nenumăratele lor combinații
• Ejectoare tip VGS - ejector și cupă de vacuum integrate în același 

produs

Aflați mai multe despre accesoriile PIAB!

• Sisteme autonome cu consum de energie redus
• Filtre de vid cu cartușe schimbabile.
• Compensatoare de nivel
• Adaptoare pentru cupe de vacuum și articulații rotative

Aflați mai multe despre transportoarele cu vacuum PIAB!
• Sistem de transport cu tehnologie în vid de mare putere 
• Pentru aplicații industriale, alimentare și premium (farmaceutice și 

chimice)
• Standard AISI 304 sau AISI 316L
• Ejector de vacuum tip COAX - ușor de întretinut și de extins
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Sisteme ergonomice de 
manipulare cu vacuum

Grippere vacuumatice pentru 
roboți industriali

Grippere vacuumatice pentru 
Universal Robots

Sisteme perzonalizate pentru 
roboți tip EOAT
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ODE
Compania italiană O.D.E. produce electrovalve pentru controlul proceselor de mai mult 
de 50 de ani. Alegeți din gama largă de electrovalve fabricate din alamă sau oțel inoxidabil 
și care se potrivește cel mai bine aplicației dumneavoastră.

ALEGEȚI DIN GAMA BOGATĂ DE ELECTROVALVE ODE:
•  valve 2/2 cu comandă directă / indirectă / combinată și proporțională
•  valve 3/2 cu comanda directă
•  valve 2/2 cu scaun înclinat
•  valve pentru presiune înaltă (până la 100 bar)
•  valve pentru gaze de combustie
•  valve Pinch
•  temporizatoare pentru valve (analogice și digitale)
•  sisteme de drenare automate (de ex. pentru compresoare)
•  bobine pentru electrovalve
•  produse ATEX
Sunt disponibile diverse materiale: plastic, cupru sau oțel inoxidabil.
Materiale pentru etanșări: BUNA, RUBY, EPDM, VITON, TEFLON.
Gama de dimensiuni: M5 … G2”.

ENIDINE
Produsele companiei americane ENIDINE vă ajută în reglarea
cu precizie ridicată a vitezelor echipamentelor acționate 
pneumatic sau mecanic.
De asemenea, oferă izolatori din împletitură de fire sau din 
elastomeri pentru amortizarea vibrațiilor.

ALEGEȚI UN PRODUS ENIDINE DE ÎNALTĂ CALITATE
PENTRU AMORTIZAREA VIBRAȚIILOR!
•  amortizoare de șoc cu reglare
•  amortizoare de șoc fără reglare
•  amortizoare de șoc pentru sarcini mari (de ex. pentru
macarale, poduri rulante)
•  regulatoare de viteză
•  amortizoare de vibrații cabluri
•  arcuri cu aer comprimat
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VALBIA
Membră a concernului BONOMI GROUP, firma italiană VALBIA produce și comercializează robineți și vane 
automatizate capabile să satisfacă cerințele pentru o gamă foarte largă de aplicații.

Bazându-se pe o structură organizațională extrem de specializată, această firmă este una dintre cele mai 
inovatoare companii din domeniu, furnizoare a unor produse și servicii de înaltă calitate, date fiind experiența 
sa și standardelor sale înalte de siguranță.

ALEGEȚI DIN GAMA VALBIA PRODUSUL ADECVAT APLICAȚIEI DUMNEAVOASTĂ!
•  actuatoare pneumatice cu simplă și dublă acțiune cu unghi de rotație de 90° și 180° 
•  actuatoare pneumatice din oțel inoxidabil
•  actuatoare electrice monofazate având o gamă largă de momente de torsiune (15 - 350 Nm) 
•  gamă largă de accesorii: distribuitoare pneumatice, poziționere, cutii cu limitatoare de cursă 
•  sisteme de acționare manuală pentru situații de urgență
•  ansambluri automatizate formate din robineți cu două/trei căi sau vane fluture și actuatoare 
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KINETROL
Actuatorii de rotație ai companiei engleze KINETROL 
functionează impecabil și sunt fiabili chiar și în cele 
mai extreme condiții. Gama momentelor de torsiune a 
actuatorilor de rotație (0,9 - 19.140 Nm) poate satisface
orice solicitare a clienților. Cu ajutorul adaptorilor ISO,
este posibilă conectarea la accesoriile F03, F04, F05, F07
și F10 utilizate pe scară largă în industrie.

NAVIGAȚI PRINTRE ACTUATORII DE ROTAȚIE
FIABILI KINETROL
•  actuatori de rotație cu simplă acțiune și revenire cu arc
sau cu dublă acțiune și unghi de rotație de 90°
•  actuatori de rotație la unghi de 180°
•  poziționere pneumatice, electro-pneumatice și ATEX
•  cutii cu limitatoare de cursă
•  cilindri de amortizare pentru rotire

FAIRCHILD
Companie americană fondată în 1920, renumită pentru clasa sa premium de 
componente pneumatice extrem de fiabile. FAIRCHILD a fost primul membru 
nou al companiei ROTORK, producător de actuatoare și componente de control 
a debitelor de gaze sau lichide.

ALEGEȚI COMPONENTA PNEUMATICĂ FAIRCHILD CEA MAI POTRIVITĂ
APLICAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ!
•  regulatoare de presiune de precizie pentru presiune joasă sau înaltă de aer
comprimat
•  regulatoare de presiune pentru tehnologia vacuumului
•  regulatoare de presiune pentru produse petrochimice
•  regulatoare de presiune inoxidabile și motorizate
•  regulatoare de presiune miniaturale
•  convertor de semnal electro-pneumatic
•  relee pneumatice
•  relee pneumatice booster 
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ELEMENTE CONSTRUCȚII DE MAȘINI / ITEM
De-a lungul celor patru decenii de funcționare a companiei, componentele ITEM s-au integrat în construcțiile 
de mașini din întreaga lume.
ITEM și-a îmbunătățit produsele în mod continuu și Tech-Con este distribuitorul exclusiv al sistemelor 
complexe ITEM.

Sistemul de kituri de construcții de mașini din aluminiu se folosește pentru a putea pune în practică ușor 
și rapid ideile pentru construcțiile simple și manipulatoare cu mai multe axe.
Elementele de construcție standardizate nu numai că fac timpul de producție rentabil, dar asigură flexibilitate 
maximă atunci când este momentul de extindere.

Un avantaj al profilelor din aluminiu este economisirea costurilor de protecție la coroziune și revopsire. 
Datorită rigidității, a modului de asamblare și a protecției ESD, noul profil din aluminiu D30 este o soluție 
excelentă pentru sistemele LEAN.

Elementele speciale de asamblare nu se deteriorează în timp, astfel încât nu mai este necesară o întreținere 
periodică a șuruburilor și piulițelor. Profilele XMS oferă o nouă abordare de fabricație a construcțiilor. Noul 
design al profilelor oferă multe beneficii și sunt compatibile cu sistemele anterioare.

Sistemul de scări/ platformă TPS este ușor de instalat și portabil. Chiar dacă este o scară standard sau o 
platformă de întreținere, TPS poate fi utilizat pentru ridicarea, dezasamblarea sau relocarea zonelor de lucru.

Posturile de lucru APS deschid un nou capitol în crearea de locuri de muncă ergonomice. 
Fiecare componentă a postului de lucru este proiectată pentru a oferi utilizatorului un confort perfect. 
Acestea urmăresc să reducă eforturile la minim și să faciliteze schimbarea rapidă între produse și schimburi.
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Care este termenul de livrare a elementelor ITEM?  

Termenul de livrare este în funcție de complexitatea proiectului, 
existând pobilitatea de livrare în 2-3 zile lucrătoare. De asemenea, 
procesăm comenzi speciale rapid și eficient.  

ALEGEȚI URMĂTOARELE ARTICOLE ITEM! 

 •  Rame, structuri de susținere 
 •  Siguranță și izolare fonică
 •  Bancuri de lucru, stații de lucru
 •  Scule
 •  Rafturi și depozite automatizate
 •  Instrumente demonstrative, dulapuri din sticlă 
 •  Soluții pentru cameră, cabine
 •  Conveioare
 •  Manipulatoare
 •  Bancuri cu coordinate XYZ
 •  Scări, platforme de întreținere
 •  Sisteme LEAN 
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ELEMENTE CONSTRUCȚII DE MAȘINI / ELCOM
ELCOM este distribuitorul oficial ITEM în Franța de peste 25 de ani. Sistemul lor inovator accelerează și 
ușurează asamblarea și punerea în aplicare a sistemelor de transfer pe curea și palete.

Sistemul modular ELCOM este utilizat pentru a construi stații de asamblare manuale care pot fi conectate 
cu ușurință la stațiile de lucru automatizate. Există o gamă largă de dimensiuni: elementele sunt disponibie 
de la 100x100 mm la 1000x1000 mm.

În plus față de transportoarele cu bandă, 
oferim și noile noastre conveioare pe curea, 
cu o precizie de transport îmbunătățită, în 
special dacă sunt utilizate pe curele duble, 
permițând astfel sincronizarea.
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ALEGEȚI CONVEIORUL COMPATIBIL CU PALETA, CUREA ȘI ROLĂ!

1.   Sistemul cu acționare prin curele simple și duble (paralele) sunt oferite cu lățimi diferite în funcție de 
poziția motorului.  
• Versiuni pe curea plată sau curea dințată 
• Sistemul cu acționare prin curea este disponibil cu 3 diametre diferite de role (22-42-90) 
• Nou: sistemul cu acționare prin curea D80 la orice lățime este opțional 
• Conveioare cu mai multe unghiuri, elevatoare pe curele speciale 

2.   Sistemul paletă este eficient din punct de vedere energetic, necesită o automatizare redusă și este un 
concept inovator în procesele de asamblare. 
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni, cu dimensiunea paletei de la 100x100mm până la 

1000x1000mm.
• Facilitează crearea locurilor de muncă manuale și automatizate
• În locurile de lucru automatizate paletele pot fi poziționate cu o precizie de +- 0.03mm 
• Datorită acționării și controlului pe palete, acesta are nevoie de mai puține automatizări și accesorii, 

prin urmare consumă mai puțină energie.

3.   Sistemul cu role galvanizate D50 cu acționare cu bandă de cauciuc, șine drepte și curbate până la o 
lățime de 650mm, pentru soluții personalizate.
• Sistemul construit pe cadrele ITEM constă în elementele laterale extensibile, stopper, senzori și alte  

elemente speciale.
• Implementăm o soluție completă, personalizată pentru orice sistem (motor, angrenaj, convertor de  

frecvență, butoane, comutatoare și alte accesorii)
• Poate fi adoptat penru conversii viitoare, modificări, extensii.
• Documentația completă și planurile 3D sunt furnizate pentru o instalare ușoară.

LA  L IBERTÉ  DE  CONCEVO IR
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MIȘCARE LINIARĂ / THK
In 1972, a devenit prima companie din lume care a dezvoltat şi comercializat ghidaje pentru mişcării liniare (Linear 
Motion - LM).  Sistemul lor de mişcare liniară a permis îmbunătăţiri rapide în ceea ce priveşte acurateţea, viteza şi 
economia de forţă de muncă a instrumentelor mecatronice avansate.
Datorită îmbunătățirii continue, produsele lor sunt lider de piață în tehnologia de mișcare liniară.

Indiferent de dimensiune, produsele THK se potrivesc oricărui sistem ce pune accentul pe capacitate mare de 
încărcare, precizie și rigiditate. Reprezintă soluția optimă pentru industria ambalajelor, sistemelor robotizare, 
semiconductoare și electronice sisteme de măsurare, mașini-unelte și centre de prelucrare.

PORTOFOLIUL DE PRODUSE THK:

• Ghidaje liniare cu bile sau cu role;
• Șine cu profile curbate;
• Șuruburi cu bilă (filet de înaltă precizie);
• Actuatoare liniare;
• Canelură cu bilă;
• Bucșe cu bile;
• Unități liniare de precizie;
• Rulment cu role multidirecționale;
• Role de legătură;
• Bile de cuplare și capete de bară; 
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ROLLON
Compania italiană ROLLON, fondată în 1975, produce  
componente pentru mișcare liniară. Produsele lor sunt 
utilizate pe scară largă în multe industrii din întreaga lume, 
precum construcții de mașini specializate, industria auto, 
industria ambalajelor, sisteme de logistică automată și 
echipamente medicale. 
 
Aceste modele pot fi utilizate eficient pentru soluții care nu 
necesită capacitatea mare de încărcare și precizie.

În afară de avantajul asamblării și întreținerii ușoare, 
produsulele includ o gamă de modele standard potrivită 
pentru diverse cerințe ale utilizatorilor. Aceste produse 
standard pot fi personalizate pentru aplicații speciale.

PORTOFOLIUL DE PRODUSE ROLON:

• Ghidaje liniare cu role (au capacitate unică de a compensa 
diferențele unghiulare sau de paralelism pentru diferite 
sarcini)

• Ghidaje liniare curbate (cu rază permanentă sau variabilă)

• Șine telescopice (cursa parțială sau completă pentru 
diferite sarcini)

• Actuatoare liniare (acționate prin curele dințate, suruburi 
cu bile și echipamente de tracțiune) 
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TEHNOLOGII DE 
MIȘCARE ȘI CONTROL /  
CHIARAVALLI
Compania italiană Chiaravalli este unul dintre jucătorii 
de top în   tehnologia   de   transmisie   industrială.
Compania, o întreprindere de familie, funcționează încă 
de la începutul anilor 50. În prezent Chiaravalli distribuie 
produsele în 52 de țări din întreaga lume. Puțini știu, 
dar Chiaravalli produce pinioane și arbori cotiți pentru 
sporturile cu motor.

Calitatea este garantată de un centru logistic complet 
automatizat cu suprafața de 26000 m2 și de certificatul 
UNI EN ISO 9001: 2008.

Există o gamă largă de produse de transmisi disponibile, 
dar se pot realiza și piese personalizate.

VARIANTE DE PRODUSE REALIZATE ȘI
DISTRIBUITE DE CHIARAVALLI:

• Roți dințate pentru lanțuri și fulii;
• Angrenaje de tip cremalieră, angrenaje conice, 

cremaliere;
• Curele dințate T, HTD;
• Element de prindere RCK, cuplaj GE-T, limitatoare de 

cuplu;
• Bucșe conice;
• Reductoare CHM (14-1600 Nm);
• Reductoare CHC (130-500 Nm);
• Reductoare CHO (130-500 Nm);
• Reductoare unghiulare și variatoare de turație;
• Motoare asincron trifazate (0,09-9,2 kW);
• Screw jacks de diferite dimensiuni.
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MOTOARE ELECTRICE / 
MOTIVE 
MOTIVE s-a născut în anul 2000, din grupul RIB (www.
ribind.it), cu scopul de a transfera know-how-ul tehnologic 
vechi de 35 de ani în motoarele electrice și reductoare.

Testele finale sunt efectuate pentru 100% din produse și 
nu prin controale statistice.

MOTIVE a devenit prima companie italiană certificată 
ISO9001: 2000 și actualizat la ISO9001: 2008.

PRODUSE REALIZATE ȘI DISTRIBUITE DE MOTIVE:

• Motoare electrice monofazate și trifazate;
• Motoare electrice ATEX zona II;
• Reductoare melcate, coaxiale;
• Variatoare de turație.
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AUTOMATIZAREA 
PROCESULUI / LS
Compania Sud Coreeana LS INDUSTRIAL SYSTEMS 
se ocupă cu producerea, dezvoltarea și inovarea 
echipamentelor electrice, cât și a automatizărilor de 
înaltă performanță, de mai bine de 45 de ani.

Întreaga producție este certificată cu standardul de 
calitate KS Q ISO 9001:2015/ISO9001:2015. Noi, ca 
și distribuitori locali de peste 15 ani, suntem mândri 
să furnizăm soluții și să asigurăm service calificat 
pentru produsele din cadrul departamentului SMART 
INDUSTRIAL AUTOMATION, unul din cele trei 
departamente ale grupului LS.
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OFERIM O VARIETATE LARGĂ DE PRODUSE ÎN 
CADRUL AUTOMATIZĂRII PROCESULUI CUM 
AR FI:

• Convertizoare de frecvență de joasă și medie 
tensiune: extrem de utilizate în aplicații precum 
stațiile de pompare, sisteme de ventilație, 
controlul turației motoarelor și nu în ultimul rând 
pentru reducerea consumului de energie cu până 
la 40%.

• Automate programabile - PLC: Compactitatea, 
înalta performanță, ușurința de instalare cât și 
funcționalitatea sunt caracteristici fundamentale 
ale automatelor programabile produse de LS la 
care se adaugă Softul gratuit.

• Interfața om masină - HMI: Utilizată la 
monitorizarea și interacțiunea cu mașina de lucru, 
este un produs care oferă o rezoluție foarte bună, 
procesare și transmisie de date promptă cât și o 
interfață ușor de utilizat.

• Xmotion Servo System: Cuprinde gama de 
servomotoare și servodrivere care, împreună 
cu sistemele liniare, creează roboții cartezieni. 
Sunt soluția ideală pentru poziționări exacte, 
compacte, fiabile, rentabile, ușor de utilizat și oferă 
și posibilitatea de conectare cu alte dispozitive 
precum automatele programabile prin EtherCAT 
sau Modbus.

• Reductoare planetare: Utilizate pentru creșterea 
cuplului în aplicații de precizie ridicată.

• Relee inteligente: Când complexitatea aplicației 
este redusă, Teco este soluția ideală pentru 
sistemul de automatizare întrucât este compact, 
fiabil și cu preț accesibil, asigurând până la 44 I/O. 
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EATON
Eaton are o gamă completă de furtunuri pentru 
medie și înaltă presiune si fitinguri pentru a 
satisface cerințele celor mai multe aplicații 
hidraulice, inclusiv sisteme hidraulice generale 
pentru echipamente mobile și industriale.

Cu game largi de presiune de funcționare, 
niveluri optime de rezistență la abraziune 
și durabilitate de lungă durată, furtunurile 
hidraulice și fitingurile Eaton, sunt fabricate 
pentru a satisface toate cerințele standardelor 
SAE, EN, DIN, DOT.

HIDRAULICĂ / 
MANULI
Manuli Hydraulics excelează în 
proiectarea, fabricarea și  furnizarea 
de soluții de transport de fluide, 
componente și echipamente asociate 
pentru hidraulică de înaltă presiune, 
refrigerare și aplicații petroliere și 
marine.

Cu o gamă de 40 tipuri de Furtunuri care îndeplinesc sau 
depașesc standardele uzuale (SAE, EN, DIN, ISO), gama 
de furtunuri hidraulice Manuli este dedicată sistemelor și 
echipamentelor hidraulice într-o multitudine de sectoare 
industriale, inclusiv construcții, minerit, agricultură, 
foraj și silvicultură pentru a numi doar câteva.

Aplicațiile  hidraulice  moderne  necesită  soluții  solide 
de conexiuni hidraulice, cu performanțe de durată 
garantate. Manuli Hydraulics oferă o gamă completă de 
furtunuri, fitinguri și echipamente de asamblare.
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ZEC
ZEC SpA produce tuburi și furtunuri termoplastice 
pentru aplicații sub presiune joasă, medie, înaltă 
și foarte ridicată pentru transportul de lichide și 
gaze, care sunt utilizate în toate tipurile de industrii 
și aplicații: hidraulică, pneumatică, lubrifiere, 
automobile, prelucrarea alimentelor, marină, 
refrigerare, petrochimie-offshore etc.

D.N.P
D.N.P Industriale Srl fabrică cuple rapide pentru 
sisteme hidraulice din 1985. Precizia, inovația și 
fiabilitatea sunt punctele forte care au făcut din DNP 
un brand de frunte în industria globală a cuplelor.

CAST
CAST S.p.A. este recunoscută pentru fabricarea și 
vânzarea de racorduri pentru tevi de carbon și din 
oțel inoxidabil pentru înaltă presiune. Gama unică 
de produse a permis dezvoltarea de articole de 
înaltă calitate cu prețuri competitive pentru toate 
standardele de referință pe care le produce: 
- DIN 2353 - SAE J 514 - BSI 5200 - ORFS SAE - J 1453.
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VICKERS
AIRFLEX
Airflex, producător al cuplajelor si al frânelor 
originale Fawick, este unul dintre cele mai 
recunoscute nume de pe piață. Produsele Airflex 
Eaton au aplicații în industria conctructoare de 
mașini, minieră, extractiva, marină, și altele.

AIRFLEX PRODUCE URMĂTOARELE TIPURI 
DE CUPLAJE ȘI FRÂNE PNEUMATICE:
• Frâne și cuplaje cu discuri;
• Frâne și cuplaje pentru tamburi;
• Frâne cu etrier;
• Cuplaje rotative.

POWER & CONTROL / 
EATON
Lider Mondial, EATON Corporation este cunoscută 
pentru excelenţă în tehnica şi producţia transmisiilor  
hidrostatice, valvelor,  pompelor cu palete, pistoane şi roţi 
dinţate. Produsele marca EATON sunt frecvent folosite la 
echipamente mobile în agricultură, construcţii, minerit, 
domeniul forestier, camioane, autobuze şi nu numai.

EATON-VICKERS este un pionier în asigurarea 
componentelor pentru generarea şi controlul energiei 
hidraulice, cu pompe, supape, distribuitoare, cilindri şi 
elemente de filtrare pentru diferite ramuri industriale, 
precum cele aerospaţială, marină, apărare, construcţii de 
maşini, etc.

OFERTA DE APARATURĂ HIDRAULICĂ CUPRINDE:
• Pompe cu debit fix şi variabil;
• Motoare hidraulice;
• Servodirecții şi transmisii hidraulice;
• Aparatură de distribuţie şi control (distribuitoare,  

supape, drosele) clasice şi proporţionale;
• Cilindri hidraulici;
• Echipamente pentru filtrarea uleiului.
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CONTARINI
CONTARINI LEOPOLDO SRL este specializată în 
producția și în vânzarea de cilindri și componente 
pentru cilindri. Mai mult, CONTARINI este un partener 
de încredere pentru furnizarea componentelor 
necesare într-un sistem hidraulic.

COMPONENTELE FURNIZATE:
• Cilindri hidraulici sudați și componente pentru 

cilindri;
• Valve pentru aplicații mobile;
• Pompe hidraulice.

HYDRONIT
Hydronit este un producător Italian de grupuri 
hidraulice modulare, valve și componente. 
Performanțe:  Debit: 0,2 ~ 25 l / min
Presiune: până la 300 bar sau mai mult 
Motoare pentru curent continuu până la 4kW 
Motoare pentru curent alternativ de până la 7,5kW

LARZEP
Produsele Larzep sunt concepute special pentru 
a acoperi mai multe aplicații industriale și pentru a 
rezolva într-un mod simplu și economic problemele 
care pot fi întâlnite cu mișcarea sarcinilor grele.
Larzep este un producător consacrat de echipamente 
hidraulice de înaltă presiune, cilindri, pompe, grupuri 
hidraulice și accesorii pentru lucru la 700 bar.
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ELECTRICE /  
HIMEL
Himel este un producător multinational și furnizor de 
produse electrice care combină cu succes experiența 
globală și cunoștințele locale.

Amprenta  și  tehnologia  globală  deținute  permit 
furnizarea ofertelor cu cea mai bună combinație între 
fiabilitate  și  accesibilitate  pentru  echipamente  de 
distribuție  de  joasă  tensiune,  echipamente  electrice 
pentru  automatizări  industriale  și  pentru  domeniul 
rezidențial în peste 50 de țări.

DISTRIBUȚIA FINALĂ A ENERGIEI ELECTRICE
Folosit pe scară largă în domeniul rezidential, OEM, 
tabloțieri și sisteme de alimentare cu energie electrică, 
distribuția finală este o parte importantă în construcția 
sistemului de distribuție a energiei electrice, aceasta 
oferind protecție fiabilă utilizatorului final.

DISTRIBUȚIA ENERGIEI DE JOASĂ TENSIUNE 
Dispozitive de comutare mecanică destinate a fi 
conectate la circuitul electric a căror tensiune nominală 
nu depașește 1000V AC sau 1500V CC.

CONTROLUL ȘI PROTECȚIA MOTOARELOR 
Dispozitive de control și    protecție    care    acoperă 
segmentele OEM, integrare de sistem, consultanță și 
construcție de panouri de control, care pot oferi soluții 
excelente pentru controlul și protecția motoarelor.
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GESTIONAREA CONSUMULUI DE ENERGIE 
O serie integrată de   echipamente   ce   stabilizează 
tensiunea din rețeaua electrică, contorizează curentul, 
detectează și protejează echipamentele din circuit și 
alimentează cu energie circuitul de comandă.

COMPONENTE INDUSTRIAL
O serie de componente care sunt utilizate în sistemul de 
control industrial pentru protecții și afișare a stării.

PUTEȚI ALEGE DIN GAMA DE ECHIPAMENTE 
HIMEL:

• Întreruptoare automate cu și fără protecție diferențială;
• Separatoare cu fuzibil;
• Accesorii de conectare;
• Butoane și lămpi de semnalizare;
• Comutatoare;
• Contactoare și relee termice;
• Contactoare modulare;
• Relee de temporizare;
• Programatoare orare;
• Demaroare progresive;
• Disjunctoare;
• Contoare de energie. 
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ROADSHOW / DEMO VAN
Cel mai eficient mod în care ne promovăm produsele și soluțiile tehnice este prin demonstrații 
live. 
Demo Van-ul nostru iese pe teren din primăvară devreme și până toamna tarziu conform 
unui program bine stabilit de vizite și demostrații ale produselor  și proceselor industriale. 

Profitați de ocazie și testați  produsele noastre pe parcursul drumului! 

Avem 9 panouri de produse încorporate ce demonstrează în detaliu următoarele grupe de 
produse de automatizări: 

 •  Sisteme pentru construcții de mașini din aluminiu, profil de tub LEAN și 
     sisteme de transfer
 •  Ghidaje lineare, șuruburi cu bilă, șine de profil 
 •  Lanțuri și cabluri de energie 
 •  Elemente pneumatică 
 •  Tehnologie vacuum 
 •  Motoare și acționare asincrone
 •  Servomotoare si servodrivere 
 •  Convertizoare de frecvență, relee inteligente 

V-ar plăcea ca Demo Van-ul nostru să vă viziteze fabrica? 
Vă rugăm să ne contactați la adresa: office@tech-con.ro și vom fi bucuroși să vă vizităm!
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DESPRE GRUPUL TECH-CON
Grupul Tech-Con, fondat în 2006, este un reprezentant direct al producătorilor, care furnizează produse din 
categoria premium companiilor din domeniul automatizărilor industriale.
Produsele de înaltă calitate și consultanța profesionistă asigurată de rețeaua internațională de achiziții, 
logistică și vânzări, oferă soluții complete pentru cei care au nevoie de toate automatizările industriale din 
aceeași sursă.

Categorii cheie din gama noastră de produse: pneumatică, hidraulică, elemente de construcții de mașini, 
mișcare liniară, transmisii, mecanică și electrică.
Grupul are filiale independente în multe țări din Europa Centrală și de Est, în Ungaria, Cehia, România, 
Polonia, Slovacia și Serbia.

Echipa noastră experimentată, cu expertiză tehnică și consultanță de specialitate din cadrul companiilor 
Tech-Con, oferă utilizatorilor finali industriali și constructorilor de mașini, soluții tehnice și servicii excepționale 
de automatizare la scară largă.

TECH-CON – SOLUȚII TEHNICE COMPLETE PENTRU AUTOMATIZĂRI

SERBIA

ROMANIA
HUNGARY

SLOVAKIA
CZECH REPUBLIC

POLAND
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TECH-CON ROMANIA
Address: 8000 Bucuresti Calea Crângasi nr. 60,Sector 6, ROMANIA
Phone: +40 21 221 96 40
Email: office@tech-con.ro
Web: www.tech-con.ro
Shop: https://shop.tech-con.ro/

TECH-CON HUNGARY
Address: 1133 Budapest Véső utca 9-11., MAGYARORSZÁG
Phone: +36 1 411 41 61
Email: tech-con@tech-con.hu
Web: www.tech-con.hu
Shop: shop.tech-con.hu

TECH-CON CZECH REPUBLIC
Address: Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 ČESKÁ REPUBLIKA
Phone: +420 277 004 705
Email: info.cz@tech-congroup.com
Web: www.tech-con.cz
Shop: shop.tech-con.cz

TECH-CON SERBIA
Address: Cara Dušana 205a 11080 ZEMUN, Belgrade, SERBIA
Phone: +381 11 4142 790
E-mail: office.belgrade@tech-congroup.com
Web: www.tech-con.rs
Shop: shop.tech-con.rs

TECH-CON POLAND
Address: ul. Legnicka 21 41-811 Zabrze, POLAND
Phone: +48 798 721 254
Email: info@tech-congroup.pl
Web: www.tech-congroup.pl
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Email: office@tech-con.ro
Web:  www.tech-con.ro
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