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Lider de piaţă în principalele sale domenii de activitate

ABB – Lider global pentru energetică şi automatizări
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▪ 135,000 angajați în aproximativ 100 țări

▪ S-a format în 1988 prin fuziunea companiilor energetice din 
Elveția (Brown Boveri) și din Suedia (Asea)

▪ Companiile predecesoare s-au format în 1883 și respectiv 1891

▪ Grupul ABB are sediul la Zurich în Elveția

Puncte cheie



Viziunea ABB
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Fiind una dintre companiile de inginerie de vârf, îi ajutăm pe 
clienții noștri să utilizeze energia electrică în mod eficient, să 
crească productivitatea industrială, reducând în același timp 
impactul asupra mediului înconjurător, într-un mod durabil.

Aspecte cheie



Cum este organizat Grupul ABB
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Portofoliul ABB cuprinde:

▪ Echipamente electrice, de automatizare, control și 
instrumentație pentru generarea energiei și procese 
industriale

▪ Transportul Energiei electrice

▪ Soluții pentru Distribuția energiei

▪ Produse de Joasă Tensiune

▪ Motoare şi convertizoare

▪ Soluţii inteligente pentru clădiri

▪ Roboţi şi sisteme de robotizare

▪ Servicii pentru îmbunătăţirea productivităţii şi a siguranţei 
clienţilor

Reţele Energetice Produse Electrice şi 
Energetice

Acţionări şi Automatizări Automatizare de Proces
Patru divizii globale

Patru divizii globale



Oferta noastră
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▪ Asigură echipamente, soluţii şi servicii pentru creşterea 
productivităţii industriale şi a eficienţei energetice

▪ Convertizoare de joasă şi medie tensiune

▪ Motoare

▪ Electronică de putere

Zone deservite

▪ OEM, distribuitori, engross-işti

▪ Integratori de sisteme şi producători de tablouri electrice 
echipate

▪ Clienţi industriali şi non-industriali 

Divizia Acţionări şi Automatizări 

Produse şi soluţii în România



Produse şi soluţii în România

Oferta noastră
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▪ Utilizarea motoarelor cu clasa de eficienta ridicata(IE3, IE4)

▪ Utilizarea convertizoarelor de frecventa in aplicatiile de 
pompe si ventilatoare( 20% reducerea turatiei =>50 % 
reducerea energiei consummate)

Reducerea costurilor cu energia consumata

Reducerea costurilor cu productia pierduta

▪ Planificarea si executarea lucrarilor de mentenanta preventiva
(ex: inlocuirea rulmentilor inainte de atingerea numarului de 
ore de functioanare)

▪ Utilizarea solutiilor de mentenanta predictiva (ex: Smart 
motor sensor – Cognisense)

Motoare si convertizoare



Oferta noastră
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▪ Produse, sisteme şi servicii pentru robotică industriala;

▪ Roboţi, echipamente şi software;

▪ Celule standardizate pentru manipularea materialelor, sudură, 
tăiere, vopsire, finisare;

▪ Inginerie şi soluţii la cheie pentru industria auto: body-in-
white, vopsire, asamblare;

▪ Service.

Zone deservite

▪ Industria auto;

▪ Industrii generale – topitorii, industria metalurgică, plastice, 
industria alimentară, electronica, etc.

Divizia Acţionări şi Automatizări (2)

Produse şi soluţii în România



Produse şi soluţii în România

Oferta noastră

May 23, 2017 Slide 8

Concepte YuMi® – “you and me” – tu si eu lucrand impreuna

Doua maini pentru asamblare piese mici

Maini flexibile prevazute cu articulatii

Servicii Sisteme de alimentare cu piese

Localizarea pieselor cu ajutorul camerei visio

Operare in siguranta, fara celula de protectie

Oameni
Abordarea nevoilor de asamblare a pieselor mici

In mod special in sectorul electric/electronic 

de consum

Roboti



10 motive intemeiate pentru a investi in automatizare si roboti
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- Robotii ajuta la reducerea atat a costurilor directe cat si a costurilor de operare.

- Robotii elimina costurile asociate muncii manuale in termeni de salarii, training, sanatate si siguranta, 
sarbatori si administrarea personalului.

- Eficienta energetica. Nu este necesara asigurarea unui nivel minim de luminozitate si caldura si, din acest
motiv, robotii reprezinta o oportunitate in reducerea facturilor de energie. Estimarile curente indica un potential de 
scadere a costurilor cu energia de 8% pentru fiecare reducere cu 1°C a nivelului de caldura, in timp ce, prin simpla
stingere a luminilor inutile se pot face economii de pana la 20%.

1. REDUCEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE



10 motive intemeiate pentru a investi in automatizare si roboti
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- Robotii ajuta la asigurarea, in mod consistent a unei calitati ridicate a produselor si al controlului procesului de  

productie. 

- Se elimina riscul erorilor produse din cauza factorilor umani cum ar fi oboseala, distragerea sau efectele efectuarii unei
sarcini plictisitoare si repetitive.

- Controlul procesului poate fi integrat robotului.

- Acuratetea si repetabilitatea inerente se traduc printr-o inalta calitate a finisajelor pentru fiecare produs fabricat. 

2. IMBUNATATIREA CALITATII SI CONSISTENTEI PRODUSELOR



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Robotii ajuta la imbunatatirea conditiilor de lucru.

- Pot prelua sarcinile care au loc in medii cu praf, cu temperaturi ridicate sau scazute sau cu un grad mare de 
periculozitate.

- Motivatia personalului poate fi imbunatatita prin instruirea acestuia in operarea robotilor, acest lucru conducand la 
dobandirea unor abilitati de programare valoroase si la efectuarea unei munci mult mai stimulatoare.

3. IMBUNATATIREA CALITATII LUCRULUI PENTRU ANGAJATI



10 motive intemeiate pentru a investi in automatizare si roboti
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- Robotii pot functiona in ture lungi, pe timp de noapte si in timpul weekend-ului cu o minima supraveghere. 

- Permit cu adevarat acoperirea unei productivitati de 24 de ore pe zi pentru atingerea nivelului maxim al productiei si 
respectarea deadline-urilor catre clienti.

- Nu exista intreruperi ale productiei datorate pauzelor, motivelor medicale, lipsei de concentrare sau erorilor umane. 

- Executa sarcinile regulate cu tolerante minime si asigura reducerea numarului de produse neconforme si a resturilor
de productie. 

- Noi produse pot fi implementate rapid, ceea ce duce la scaderea timpului necesar inceperii productiei.

- Programarea unui nou produs poate fi facuta off-line fara sa fie necesara intreruperea productiei

4. CRESTEREA RATELOR DE PRODUCTIVITATE



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Robotii asigura flexibilitate liniei de productie. 

- Odata ce procesele necesare sunt configurate in controller-ul robotului, se poate realiza cu usurinta trecerea de la un 
proces la altul. 

- Permit maximizarea investitiei prin utilizarea diverselor echi pamente atasate robotilor pentru a permite lucrul cu mai
multe produse sau cu mai mult de un proces.

- Ofera capacitatea de a raspunde cu rapiditate schimbarii cerintelor clientilor si a varfurilor de sarcina. 

- Tehnologii de orientare inovatoare permit variatii in ceea ce priveste produsele, procesele si spatiul de lucru.

5. CRESTEREA FLEXIBILITATII DE PRODUCTIE



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Acuratetea imbunatatita obtinuta prin utilizarea robotilor inseamna cresterea numarului de produse finite care 

corespund standardelor de calitate cerute de catre clienti, fara sa fie necesare finisari ulterioare. 

- Totodata se reduce cantitatea de deseuri rezultate ca urmare a calitatii scazute sau inconsistentei in manipulare si 
finisare. 

- Datorita nivelul constant de inalta calitate a procesului de productie rezulta scaderea semnificativa a numarului de 
produse necoforme si a cantitatii de resturi rezultate, ceea ce duce la cresterea randamentului.

6. REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI MATERIALE SI CRESTEREA  RANDAMENTULUI



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Robotii pot prelua sarcinile grele, neplacute sau care pun in primejdie sanatatea si care sunt efectuate in prezent de 
catre oameni. 

- Robotii diminueaza semnificativ riscul producerii de accidente provocate de contactul cu diverse masini-unelte sau al 
altor situatii cu potential de risc intalnite in diverse procese sau in lucrul cu utilajele de productie. 

- Ajuta la eliminarea afectiunilor asociate proceselor repetitive sau intense.

7. CONFORMITATEA CU NORMELE DE SIGURANTA SI IMBUNATATIREA SECURITATII SI SANATATII 
LA LOCUL DE MUNCA



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Personalul cu calificare profesionala inalta este greu de gasit si din ce in ce mai costisitor de angajat. Robotii
reprezinta alternativa ideala. Odata programati, pot incepe lucrul fara nici un cost asociat cu recrutarea sau cursurile
de formare. 

- Robotii vin, de cele mai multe ori, cu inalte competente profesionale incluse. 

- Totodata asigura un grad inalt de flexibilitate in ceea ce priveste modelele de munca si capacitatea de adaptare la 
sarcini de productie diferite. 

- Robotii iubesc sarcinile pe care oamenii le urasc. Nivelul lor de motivare este intotdeauna ridicat.

8. REDUCEREA FLUCTUATIILOR DE PERSONAL SI A DIFICULTATII DE RECRUTARE A LUCRATORILOR



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Datorita robotilor se pot reduce costurile cu consumabilele si pierderile. (stocuri, productia in curs etc) 

- Mai putina munca manuala inseamna, totodata, mai putine costuri datorate imbolnavirii, accidentelor si asigurarilor. 

9. REDUCEREA COSTURILOR DE CAPITAL (INVENTAR, LUCRARI IN CURS)



10 motive intemeiate pentru a investi in roboti
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- Robotii pot fi montati pe podele, pereti, rafturi sau tavan ceea ce duce la economii semnificative in utilizarea
spatiului de productie.

- Pot fi programati sa lucreze in spatii limitate astfel incat sa se castige spatiu pretios.

10. ECONOMISIREA SPATIULUI IN ZONELE DE PRODUCTIE DE MARE VALOARE




