


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. 

 

 





 In anul 2007 a fost deschis in Cluj, Centrul Regional RIDGID pentru Europa de Est care 

cuprinde o hala de productie, serviciu relatii cu clientii, echipa de marketing si ingineri si un 

centru modern de training.  

 

 Acesta este parte a Campusului Emerson din Parcul Industrial Tetarom II – Cluj Napoca. 

 

 In anul 2010 primul inginer responsabili cu dezvoltarea de noi produse se alatura echipei 

RIDGID din Cluj. 

 

 In Iulie 2012, este demarat proiectul RIDGID RE 130-M, dezvoltat, proiectat si produs integral in 

facilitatea RIDGID din Cluj Napoca. 

 

 

 



 

 

 



 Dispozitivul livrează o forță de 130kN şi o deschidere de 42mm care permit sertizarea papucilor 

electrici cu sectiuni de până la 400 mm² . 

 RIDGID® RapidAdvance System™ asigură atingerea poziției de sertizare din doar două 

pompări. 

 Valva de refulare a presiunii semnalează momentul când s-a atins forța maximă şi sertizarea 

este finalizată. 

 Cilindrul se poate retrage si in mod manual când operatiunea este încheiată sau în caz de 

nevoie. 

 Capul dispozitivului se poate roti la 330°, ceea ce permite accesul în locuri strâmte. 

 Lungime: 557mm; Masă: 5.3kg. 

 

 

 



THANKS FOR YOUR ATTENTION! 
 
CAMIL ALIMAN  
Area Manager Romania & Hungary 
 
E-mail:camil.aliman@emerson.com  
Telefon:  +40 720 072 588 


