Oferim din stoc o gamă
largă de motoare și
convertizoare.
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ELECTROGLOBAL
ASIGURĂ
CONFIGURAREA,
LIVRAREA ŞI PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A
ÎNTREGULUI LANŢ
DE ACŢIONARE ŞI
INTEGRAREA
ÎNTR-UN SISTEM DE
AUTOMATIZARE

Cost achiziție
2%

TIPURI DE APLICAŢII INDUSTRIALE ADRESATE
Aplicaţii industriale de uz general: Pompe |
Ventilatoare | Mixere | Mori | Benzi transportoare
Electroglobal furnizează soluții pentru aplicații industirale
atât de putere mică cât și de mare putere, având proiecte
implementate cu succes în domenii precum industria
materialelor de construcții, apei, medicală, metalurgică,
etc.
Aplicaţii în domeniul maşinilor de producţie - soluţii
asistate tehnologic
Electroglobal asigură suportul în alegerea soluției optime
și echipamentelor necesare. Know-how-ul de proces
pentru dezvoltarea proiectului tehnic va fi elaborat în
colaborare cu un tehnolog din partea beneficiarului.

Cost mentenanță
1%

Costul energie
consumate de motor *
97%

* în regim SI și P>132kw

SOLUŢII PENTRU APLICAŢIILE DE ACŢIONĂRI
Electroglobal oferă soluţii personalizate pentru fiecare
beneficiar în parte.
Retrofit şi modernizare
Proiectele de retrofit au devenit o prioritate datorită necesităţii:
- creșterii vitezei de producție;
- eficientizării energetice;
- actualizării vechilor aplicaţii cu tehnologie nouă;
- pieselor de schimb mai ieftine.
Aplicatii noi – lucrări la cheie
Configurare, livrare şi punere în funcţiune pentru sisteme
acţionări electrice industriale: motoare, servomotoare,
motoreductoare, convertizoare de frecvență, echipamente
pentru tablouri electrice.

BENEFICIILE IMPLEMENTĂRII

▪ Creşterea randamentului aplicaţiei de acţionări;
▪ Reducerea costurilor cu mentenanța;
▪ Creşterea nivelului de automatizare şi o vizibilitate mai
bună a procesului;

▪ Reducerea ratei de defect şi o siguranţă mai mare în linia
de producţie;

▪ Parametrii tehnologici superiori;
▪ Amortizare rapidă a investiției.
DE CE NOI?

▪ Peste 500 de proiecte de acţionări industriale
implementate cu succes;

▪ Know-how relevant şi personal specializat;
▪ Parteneriate strategice cu furnizori consacraţi în

domeniul acţionărilor: “Siemens Solution Partner”, “Lenze
Performance Partner”;

▪ Gamă largă de echipamente în stoc: motoare pana la
55KW și convertizoare pana la 160KW, oferind suport
tehnic în alegerea și implementarea acestora;

▪ Implementare soluţii cu motoare din diverse clase de

eficiență ridicată (IE3/IE4), în funcţie de bugetul şi cerinţele
aplicaţiei;

▪ Posibilitate de finanțare a investiției

Doriţi să vă configuraţi rapid soluţia de acţionări industriale, personalizată şi la cost optim, pentru aplicaţia
dumneavoastră?
Contact: Alexandru Duma, +40.751.090.538, alexandru.duma@electroglobal.ro
ELECTROGLOBAL SA

CUI: RO16571917
J12/2492/2004
E: info@electroglobal.ro
W: www.electroglobal.ro
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