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 Compania  România reprezintă un etalon al calităţii și profesionalismului în pema electrotehnic
domeniul ingineriei electrice. De peste 10 ani,  România este atât pentru piaţa pema electrotehnic
românească cât și pentru piaţa internaţională de profil un partener puternic și stabil specializat în 
asamblarea de cablaje, panouri electrice și controlere destinate diverselor sectoare de activitate ca: 
automatizări, tehnică medicală, industria solară, mașini și utilaje industriale, vehicule feroviare, 
outsourcing, etc.

 Partenerilor  România le sunt oferite soluţii complete și personalizate pema electrotehnic
bazate pe calitate, promptitudine și know-how dobândit ca urmare a experienţei de peste 40 de ani a 
grupului din care compania face parte.

 La baza relaţiilor excepţionale de afaceri stau nu doar o echipă experimentată și dinamică de 
profesioniști capabili să raspundă cu succes oricărei provocări ci și soluţii personalizate, comunicarea 
permanentă și respectul faţă de parteneri.
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Grupul de firme

 pema electrotehnic gmbh și-a început activitatea în anul 1977 fiind unul dintre cei mai 
importanţi jucători din domeniul ingineriei electrice. Compania, deţine o filială și în România ~ pema 
electrotehnic România  ~ și dezvoltă parteneriate de succes cu companii din Cehia și Slovacia.

  , a fost înfiinţată în anul 2006 cu capital german ca urmare a extinderii pema electrotehnic s.r.l.
capacităţii de producţie a companiei mamă. Se concentrează cu succes pe producţia de serie 
destinată domeniului ingineriei electrice. Începând cu anul 2011, pema electrotehnic România dezvoltă 
în paralel proiecte de outsourcing astfel: asamblarea produselor din carton, metal, cauciuc, 
echipamente mecanice și nu în ultimul rând proiecte specializate în domeniul injectării maselor 
plastice.

  ~ comercializează produse și accesorii electrice și mecanice destinate hm elektrotechnik gmbh
următoarelor domenii de activitate:

Ÿ  instalaţii
Ÿ  mașini industriale
Ÿ  telecomunicaţii și IT
Ÿ  panouri de comandă
Ÿ  panouri solare, etc

 Portofoliul de produse include o gamă completă de cabluri, fire, presetupe, conectori 
industriali, tuburi termocontractabile, tablouri de comandă cu stabilizatoare de frecvenţă, sisteme de 
protecţie pentru cabluri, etc.

  ~ oferă consultanţă specializată în domeniul administrării unui hm consulting gmbh & co. Ohg
business de succes. Experienţa dobândită de-a lungul carierei celor doi  manageri ai companiei, 
domnii Rolf Hann și Rolf Mundinger stă la baza dezvoltării continue a companiei.

Utilaje

  srl a acumulat în acest sector o vastă experienţă, ceea ce a făcut ca pema electrotehnic
eforturile depuse să dezvolte relaţiile cu clienţii existenţi și să construiască în mod continuu noi 
oportunităţi de afaceri. Componentele pentru utilaje de construcţii și vehicule comerciale sunt 
deosebit de expuse la diferiţi factori cum ar fi 
vremea, umiditate, radiaţii UV, praf și stres mecanic. 
Dezvoltarea meticuloasă și planificarea înainte și în 
cursul producţiei împreună cu clienţii noștri a dus la 
minimizarea efectelor negative. În special prin 
ritmul de păstrare în concordanţă cu tehnologiile de 
vârf,  srl s-a transpus într-un pema electrotehnic
partener competent în această industrie. Gama 
noastră de servicii începe de la dezvoltare, 
documentaţiei privind producţia prototip și 
continuă până la asamblarea componentelor la 
locaţia clientului.

Vehicule feroviare

 Componentele vehiculelor feroviare sunt ușor expuse anumitor influenţe, precum: vremea, 
umiditate, raze ultraviolete, praf și solicitări 
mecanice. Printr-o planificare orientată spre viitor, 
o dezvoltare împreună cu clienţii noștri și o 
producţie riguroasă putem minimiza aceste efecte 
negative, ţinând pasul cu tehnologia de vârf, cum ar 
fi împletirea grupelor de cabluri prefabricate, pema 
electrotehnic srl s-a dezvoltat ca un partener 
competent pentru această branșă. Gama noastră 
de servicii începe de la dezvoltarea documentaţiei 
prin producţia de prototip și continuă până la 
montarea componentelor la sediul clientului.
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SECTOARE DE ACTIVITATE

Tehnică medicală

 Pentru cerinţele ridicate și riguroase a 
calităţii din acest domeniu,  pema electrotehnic
este partenerul ideal. Managementul calităţii 
monitorizează și documentează în detaliu fiecare 
proces și plan de fabricare. Toate componentele 
sunt supuse unei verificări de 100% pentru a 
asigura o livrare constantă din punct de vedere al 
calităţii, corespunzatoare cerinţelor. Producem și 
furnizăm toate tipurile de cabluri de control și de 
alimentare, grupe de cabluri prefabricate și 
ansamble electrice pentru acest domeniu.



Automatizări

 Prin soluţii individuale  srl s-a impus ca un furnizor eficient de sistem pentru pema electrotehnic
industria de automatizări și controlere. Competenţele noastre de bază includ nu numai serii mici sau 
producţie de serie pe bază de comandă, dar includ și producţia bazată pe proiecte de ansambluri de 
cabluri pentru clienţi. Gama noastră de servicii începe de la dezvoltare, documentaţia privind 
producţia prototip și până la asamblarea componentelor la locaţia clientului. Noi furnizăm clienţilor 
noștri toate tipurile de cabluri de control și de alimentare, ansambluri de cabluri prefabricate și 
ansambluri de:

Ÿ     cablu de fibră optică
Ÿ     cablu unifilar
Ÿ     cabluri cu izolaţie
Ÿ     cablu siliconat
Ÿ     alimentări motoare electrice
Ÿ     linii de date
Ÿ     linii electrice
Ÿ     lanţuri de ghidaj
Ÿ     cablu de interfaţă
Ÿ     panouri de date și de comandă
Ÿ     consolă și pupitru de comandă

Automotive

 În industria de automobile se pune accentul în mod constant pe cost, o calitate înaltă, fiabilitate 
și nu în ultimul rând pe livrare. Prin experienţa 
dobândită,  srl poate să facă pema electrotehnic
faţă acestor provocări. Managementul calităţii 
supraveghează și documentează în detaliu fiecare 
pas al planificării și a proceselor de producţie. 
Toate componentele sunt supuse unui control de 
100%, pentru a ne asigura de o natură constantă a 
carcteristicilor acestora.
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Consultanţă de specialitate

 Având cunostinţe și expertiză în ceea ce privește oferirea unor pachete complete și integrate de 
echipamente, automatizări, utilaje și tehnică de ultima generaţie din diverse sectoare (medical, 
feroviar, automotiv, industrie solară ș.a.), România joacă un rol important în pema electrotehnic 
asigurarea performanţei clienţilor săi prin oferirea unor servicii de consultanţă în aceste domenii. 
Astfel, compania oferă spre vânzare o gamă largă de produse din domeniul electrotehnic, colaborând 
cu unii dintre cei mai importanţi furnizori și producători de conectică, conductori, cabluri și accesorii 
pentru acestea.
 Prin experienţa vastă în management a 
boardului companiei,  România pema electrotehnic
oferă posibilitatea solicitării de servicii de 
consultanţă pentru: management interimar, project 
management, programe de reducere de costuri și 
optimizarea producţiei pentru asamblarea de 
cablaje, panouri electrice și controlere pentru 
sectoarele din industria de automatizări, tehnică 
medicală, utilaje de construcţii și vehicule 
comerciale, vehicule feroviare, automotive, 
tehnologie solară etc.

SERVICII

Industria solară

 Industria solară impune cerinţe ridicate cu privire la calitatea materialelor care urmează să fie 
prelucrate (radiaţii UV, efecte meteorologice), instalarea facilă pe teren și o structură a costurilor 
scăzută. Managementul calităţii supraveghează și documentează în detaliu fiecare pas al planificării și 
proces de producţie. Toate componentele sunt supuse unui control de 100%, pentru a ne asigura de o 
natură constantă a carcteristicilor lor. Datorită filialelor, atractive din punct de vedere economic, din 
Europa de Est, avem posibilitatea de a oferi preţuri avantajoase producţiilor în serie. Din punct de 
vedere logistic putem să furnizăm produsele noastre: on stock, on line sau în sistem KANBAN. Gama 
noastră de servicii începe de la dezvoltarea documentaţiei prin producţia de prototip și continuă până 
la montarea componentelor la sediul clientului. Furnizăm clienţilor noștri toate tipurile de cabluri de 
control și de alimentare, ansambluri de cabluri prefabricate și ansambluri de:

Ÿ     cablu de fibră optică
Ÿ     cablu unifilar
Ÿ     cablu cu izolaţie
Ÿ     cablu siliconat
Ÿ     alimentări motoare electrice
Ÿ     linii de date
Ÿ     linii electrice
Ÿ     ansamblu de cabluri
Ÿ     panouri de date și de comandă
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Logistică

 Întrucât dorim ca serviciile oferite clienţilor companiei să se ridice la cele mai înalte standarde 
de calitate,   România a decis dezvoltarea unei baze proprii de transport. Astfel, pema electrotehnic
produsele de care aveţi nevoie vor ajunge în timp util la dumneavoastră, facilitând astfel procesul de 
vânzare-cumpărare și livrare.

 Compania VERONELLA a luat naștere în anul 1997, iar începând cu anul 2000 "Veronella" are ca 
obiect principal de activitate, transportul de mărfuri.

 Ne câștigam încrederea și respectul în faţa dumneavoastră începând cu primul transport prin 
respectarea cu stricteţe a termenelor și condiţiilor contractuale. Ne recomandă atenţia cu care tratăm 
bunurile pe care le transportăm și modalitatea în care acestea ajung la destinaţie, în timpul cel mai 
scurt. Autocamioanele noastre au fost achiziţionate prin import direct de către compania noastră, 
acestea având capacitate diferită în funcţie de cererile primite.

 În prezent parcul auto al companiei este compus din autocamioane cu capacitate începând de 
la 3,5 t pana la 7,49 t. Având în vedere noile reglementări, conducătorii auto ai companiei noastre sunt 
instruiţi și sunt atestaţi din punct de vedere profesional de către Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.).

Pentru cele mai bune oferte logistice, nu ezitaţi să ne contactaţi!

Contact: Moga Ioan
E-mail: veronellatransport@yahoo.com
Tel: 0040 (0) 744.555.390
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Alte servicii de consultanţă oferite de către  România includ:pema electrotehnic

Ÿ Studii de oportunitate pentru investiţii în domeniul energetic
Ÿ Studii de fezabilitate;
Ÿ Proiecte tehnice;
Ÿ Managementul implementării proiectelor în domeniile amintite;
Ÿ Expertiză tehnică și economică în domeniile amintite;
Ÿ Audit energetic, termoenergetic și electrotehnic;
Ÿ Elaborarea planurilor de realizare a eficienţei în domeniile amintite;
Ÿ Elaborarea documentaţiei în vederea obţinerii de finanţări a proiectelor în sectoarele din industria 

de automatizari, tehnică medicală, utilaje de construcţii și vehicule comerciale, vehicule feroviare, 
automotive, tehnologie solară.

Depozitare

 Spaţiul alocat depozitării produselor România corespunde din punct de pema electrotehnic 
vedere logistic, calitativ și tehnic, normelor de siguranţă și calitate impuse de legile europene și 
internaţionale.

Cercetare și inovaţie

 Prin studii documentate, urmărind o metodologie de cercetare consecventă și relevantă tipului 
de cercetare vizat,  România execută servicii de cercetare, garantând inovaţia și pema electrotehnic
performanţa pe termen mediu și lung.

 Cercetările intreprinse pentru clienţii și partenerii companiei includ studii ce vizează elaborarea 
unor programe particulare de reducere de costuri și optimizare a producţiei, studii ce vizează 
asigurarea eficienţei activităţilor intreprinse în cadrul companiilor partenere, cercetări în scopul 
elaborării misiunilor de audit energetic, 
termoenergetic și electrotehnic și studii 
intreprinse pentru identificarea celor mai 
convenabile oportunităţi de finanţare 
pentru dezvoltarea afacerilor în sectoare 
industriale diverse (utilaje, vehicule 
feroviare, automotive, industria solară).
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Prize și fișe industriale

Cabluri / Instala iiţ

PORTOFOLIU PRODUSE

Ÿ Cabluri flexibile
Ÿ Cabluri pentru comandă
Ÿ Cabluri ecranate
Ÿ Cabluri de cauciuc
Ÿ Instalaţii pentru lifturi
Ÿ Cabluri rezistente la temperaturi
Ÿ Cabluri pentru înalta tensiune
Ÿ Cabluri de date
Ÿ Cabluri pentru automobile
Ÿ Cabluri confecţionate

Ÿ Conectori industriali
Ÿ Conectori de interfaţă
Ÿ Componente de reţea
Ÿ Conectori rotunzi
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Ÿ Presetupe (plastic / alamă / inox)
Ÿ Contra piuliţe (plastic / alamă / inox)
Ÿ Presetupe duble
Ÿ Presetupe unghiulare
Ÿ Reducţii / Prelungire / Manșoane
Ÿ Bandă spiralată de protecţie
Ÿ Nipluri
Ÿ Dopuri

Presetupe pentru cabluri

Accesorii

Ÿ Terminali tubulari
Ÿ Contacte / Terminali inelari
Ÿ Terminali plaţi / manșoane
Ÿ Terminali distribuitori plaţi
Ÿ Contacte / Terminali știft / bucse
Ÿ Terminali circulari / manșoane
Ÿ Clești sertizare manuală
Ÿ Conectori de îmbinare
Ÿ Conectori / Tehnică de fixare
Ÿ Spirale protectoare de plastic
Ÿ Tuburi termocontractante
Ÿ Conducte protectoare pt. cabluri
Ÿ Presetupe tuburi
Ÿ Cuţite dezizolare cabluri
Ÿ Clești dezizolatori

Produse FLEXA Germania / ZOLLER UND FROHLICH / JACOB Germania
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 O parte din componentele celei mai mari instalatii mobile de 
turnare a betonului din lume care a fost utilizata pentru interventia 
din Japonia, pentru a stabiliza temperatura reactoarelor centralei 
nucleare si ulterior pentru turnarea betonului necesar izolarii 
reactoarelor centralei nucleare Fukushima Daiichi au fos produse 
de pema electrotehnic Romania? 

 Mega-pompa era angajata intr-un proiect pe un santier unde 
guvernul american ridica o fabrica de combustibil MOX.”Japonezii 
au mai mare nevoie de aceasta unitate decat noi, asa ca renuntam, 
la ea”, a declarat atunci Jerry Ashmore, a carui companie, Ashmore 
Concrete Contractors, Inc., din Agusta, SUA, furniza beton pentru 
fabrica. Pompa, produsa de o celebra companie germana, putea 
fi controlata prin telecomanda si are un brat de 70 de metri, ceea 
ce a facut-o potrivita pentru munca in mediu radioactiv, asa cum 
a fost la Fukushima.” Sunt doar trei astfel de pompe in lume, din care 
doar doua sunt indicate pentru astfel de interventii extreme, asa ca 
a trebuit sa o trimitem pe aceasta in Japonia foarte repede”, a spus 
Ashmore.

 Pompa a fost usor modificata si transportata la aeroportul 
international din Atlanta, unde cel mai mare avion cargo din 
lume, Antonov 225 de constructie ruseasca, a transportat-o la 
Tokio. Inca patru pompe germane mai mici au lucrat la Fukusima, 
imprastiind apa peste reactoare. In prima etapa, pompa a turnat 
apa peste reactoare, dupa care a fost folosita la turnarea betonului 
necesar ingroparii reactoarelor intr-un sarcofag. Va reamintim ca 
accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut loc la data de 11 
martie 2011 la centrala electrica atomica Fukushima din Japonia, 
care include 4 reactoare nucleare, iar ca urmare a cutremurului 
din nord-estul Japoniei de la ora 14:46 s-a produs un tsunami de 
mari proportii. La 15 martie autoritatile din Tokio au anuntat ca la 
reactorul (blocul) 2 Fukushima a avut loc o explozie care a avariat 
invelisul acestuia, provocadu-se astfel o crestere a radioactivitatii 
in zona inconjuratoare.

Suntem mandri de calitatea produselor noastre si 
nu in ultimul rand de echipa pema electrotehnic Romania!

 Industria automotive include totalitatea companiilor care 
proiecteaza, dezvolta, produc, promoveaza si vand vehicule 
cu motor, reprezentand unul dintre cele mai dinamice sectoare 
economice. Domeniul automotive, include si realizarea de 
componente pentru masini, cum ar fi motoare si caroserii, insa nu 
si cauciucuri, baterii si combustibil. 

 Segmentul principal este cel al productiei de automobile 
si autoutilitare, camionete, furgonete, vehicule utilitare si sport, in 
timp ce vehiculele comerciale, cum ar fi camioanele mari, ocupa un 
loc secundar in industrie. Doar pentru sectorul de autoturisme, anul 
2015 a adus in industria automotive peste 70 milioane de masini - 15 
milioane dintre acestea fiind produse in Uniunea Europeana.

pema electrotehnic Romania produce componente ale robotilor de  
vopsire pentru cei mai importanti jucatori ai industriei automotive?

pema electrotehnic Romania produce seturi de cabluri care intra  
in componenta panourilor fotovoltaice? Stiati ca 80% din productia  
acestor panouri este exportata in SUA?

Începand din anul 2015 pema electrotehnic Romania a devenit unic  
distribuitor al produselor companiei FLEXA gmbH Germania?

pema electrotehnic Romania produce echipamente, componente si  
panouri de comanda pentru cei mai mai importanti jucatori/producatori 
din industria ascensoarelor industriale si de persoane.

Știați că?... Știați că?...
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