


Emerson este un producator global care integreaza tehnologia si ingineria pentru a genera produse 
inovatoare clientilor din domeniul industrial, comercial si constructii prin cele 5 divizii: 
Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies si Commercial & Residential Solutions.

  Compania a fost fondata in 1890.
  In anul fiscal 2014 cifra de afaceri globala a fost 24.5 miliarde USD.
  Afacerile Emerson sunt raspandite in mai mult de 150 de tari, 59% din cifra de afaceri fiind
      realizata in afara SUA
  Emerson are 230 de fabrici in lume, dintre care 5 in Cluj-Napoca, Romania.
  Emerson achizitioneaza Ridge Tool Co. in 1966.



RIDGID a fost infiintata in 1923 in North Ridgeville, Ohio, ulterior sediul fiind mutat in Elyria.
Primul produs fabricat a fost un cleste mops, care ulterior a fost perfectionat pana a devenit cea 
mai folosita scula in industria petroliera si instalatii.

 In catalogul RIDGID curent se gasesc mai mult de 3500 de produse;
 Portofoliul de produse cuprinde acum scule inovatoare pentru presat fitinguri, sertizat cabluri 
      electrice, camere de video inspectie canalizari si locatoare de utilitati.
 In anul 2007 a fost deschis in Cluj un Centru Regional pentru Europa de Est.





CENTRUL REGIONAL RIDGID PENTRU EUROPA DE EST, CLUJ NAPOCA - ROMANIA

   Echipa de ingineri pentru dezvoltare produse noi.
   Productie pentru scule si echipamente folosite in special in Europa.
   Echipa de Customer Service care deserveste tari din Europa de Est si Vest.
   Centru de Training pentru Europa Centrala si de Est.
   Echipa de marketing si product management.



DISPOZITIVUL PENTRU SERTIZAT TERMINALE PENTRU CABLURI ELECTRICE RE 130 – M

   Proiectat, dezvoltat si produs la Ridge Tool Romania in Campusul Emerson Cluj - Napoca;
   Cel mai usor dispozitiv cu falca de tip “C” din lume, cu o masa de 5.3 Kg si lungime de 557 mm
   Avans rapid pana in momentul in care atinge terminalul de sertizat.
   Retragere automata a pistonului in momentul in care s-a finalizat operatiunea.
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RIDGID INNOVATION ROADSHOW 2015

   Doua camioane de cate 20 de tone si 20 de metri lungime, suprafata utila de 110 mp.
   Vor vizita 26 de tari in Europa si Orientul Mijlociu.
   Turneul din Europa a inceput Bulgaria, in 13 Martie si se va incheia in Turcia in Noiembrie.
   Prezinta in avanpremiera cele mai noi inovatii, scule si echipamente RIDGID.



    SCULE PENTRU INDUSTRIE SI CONSTRUCTII
    ECHIPAMENTE PENTRU MENTENANTA CANALIZARILOR

    MASINI PENTRU PRESAT FITINGURI 
    LOCATOARE DE UTILITATI SI SISTEME DE DEPOZITARE





CLESTI PENTRU EXTRACTIA TUBINGULUI INTERIOR AL PRAJINILOR DE FORAJ DIN 
MINERIT

  Inserturi interschimbabile din imbracate in carburi pentru  o aderenta mai buna;
  Poate fi folosit pentru dimensiunile B, N, H and P.
  Inserturile rezista la circa 4.000 de cicluri de utilizare, comparativ cu 2.000 de cicluri care este
       media la alte produse de pe piata.
  Domeniu de utilizare: Explorare si sondaje miniere, prospectiuni geologice, sondari pentru
       determinarea compozitiei solului, puturi de apa si constructii.  



THANKS YOU FOR THE ATTENTION!

CAMIL ALIMAN 
Area Manager Romania & Hungary

E-mail:camil.aliman@emerson.com 
Telefon:  +40 720 072 588


