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SOLUÞII TEHNOLOGICE sau
PIESE DE SCHIMB UTILIZATE ÎN PROCESUL DE AMBALAT (tãiat, lipit, sudat, termoformat)
Material termoizolant ºi antiaderent din þesãtura din fibrã de sticlã impregnatã cu teflon.
Rezistenþe electrice pentru lipit, sudat, tãiat, etc.
Suport sub formã de platbandã din cauciuc siliconic, textolit, etc.
Arcuri tracþiune.
Automatizãri-Aparaturã electricã de mãsurã ºi control a temperaturii.

SOLUÞII TEHNOLOGICE DE ÎNCÃLZIT- aer, fluide ºi corpuri solide prin conducþie, convecþie, radiaþie.
Rezistenþe electrice pentru încãlzit solide.
Rezistenþe electrice pentru încãlzit fluide.
Rezistenþe electrice pentru încãlzit aer.
Aparaturã electricã de mãsurã ºi control a temperaturii.
Cabluri, fire.
Accesorii electrice

ELEMENTE DE ETANªARE - garnituri din cauciuc, mase plastice, teflon, nonasbest,"O" ringuri, manºete, simeringuri
furtunuri, bile, ºnururi profilate.
LICHIDE- linii de îmbuteliere, filtre de vin, robinete, tancuri, rezervoare, piuliþe olandeze, pasteurizatoare, schimbãtoare de cãldurã
AER - cilindri hidraulici, tije pistoane, maºini de suflat PET, vacum
SOLIDE- maºini de ambalat, filete.
PIESE de SCHIMB pentru GRUPURI de POMPARE ºi POMPE ( etanºãri mecanice, garnituri spirometalice, presutupe) cuplaje ºi 
piese de schimb pentru cuplaje.
ARCURI ªI RESORTURI INDUSTRIALE
TRANSMISII INDUSTRIALE: curele, lanþuri, roþi, articulaþii întinzãtoare.

NEW !!! ÎN CURÂND  MOTOARE ELECTRICE, MOTOREDUCTOARE, POMPE

Rezistenþe în infraroºu. Rezistente metalice tip blindat, cartus, colier nichelina.
Termoplonjoane; Centuri; Butoaie; Tuburi ceramice.
Lãmpi ºi panouri radiante în infraroºu.
Termocuple; Sonde; Termostate; Regulatoare; Relee; Convertizoare.
Mono-conductoare; Multi-conductoare.
Prize; Stechere; Izolatori.

VÃ OFERIM:

TEHNO COMLOGIE PETITIVA 
L I Va ndemana d- oastra  



SOLUTII, PIESE DE SCHIMB UTILIZATE IN PROCESUL DE AMBALAT,TAIAT,
 LIPIT, SUDAT, TERMOFORMAT
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Perdea termicã - tesãtura impregnatã cu cauciuc siliconic
Þesãtura din fibrã de sticlã impregnatã cu teflon

Rezistente electrice pentru incalzit prin convecþie. conducþie, radiaþie

Sârmã pentru tãiat. Bandã pentru lipit sau termosudat

Papuci ºi mufe izolate ºi neizolate Fiºe ºi mufe glisane izolate ºi neizolate

Regulatoare ºi termostate
de temperaturã

Termocupluri Tip T,J,K,S
ºi sonde PT 100, 1000

Tuburi de capãt

Resistohm-nichelina-kanthal-aliaj rezistiv



PANOURI RADIANTE DE EXTERIOR CU LAMPÃ ÎN INFRAROªU
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PANOURI RADIANTE DE INTERIOR CU LAMPÃ ÎN INFRAROªU

VLRW1 de interior ºi exterior

cu rezistenþã ceramicã MONTAJ sau FUNCÞIONARE
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SOLUTII TEHNOLOGICE DE INCÃLZIT

Lãmpi cu încãlzire prin radiaþie cu infraroºu cu lungime
de undã scurtã sau medie pentru aplicaþii industriale

Lãmpi cu încãlzire prin radiaþie cu infraroºu pentru
panouri radiante, terase, grãdini, baruri, biserici, vopsitorii

Rezistenþe ceramice
cu încãlzire prin 

convecþie sau radiaþie

Rezistenþe  pt. incãlzire
cuptoare, aeroterme,

tunele, baxatoare, celule

Rezistenþe tip cartuº de
încãlzit matriþe sau

aprindere peleþi

Rezistenþe colier încãlzire
extrudere, maºini de

 injecþie brichetat rumeguº

Proiecte de încãlzit
siliconice încãlzitoare

încãlzitoare prin convecþieîncãlzire prin conducþie

Termoplonjoare apã,
 ulei, pentru încãlzit

 tancuri centrale

Regulatoare de 
temperaturã ºi sonde PT 100, 1000

Termostate de siguranþã

Izolatori electrici
ºi termici perle ceramice

Resistohm-nichelina-
kanthal-aliaj rezistiv
 rotundã sau platã
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