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                  PROFIX: VÂNZĂRI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

•     HIDRAULICĂ, PNEUMATICĂ, CONECTICĂ - industrială și mobilă, pompe, cilindrii, 
distribuitoare, supape, valve, acumulatori, filtre, furtunuri, furtunuri sertizate, țeavă, sisteme 
prindere țeavă, robineți, vane, senzori de nivel, de temperatură, manometre, presostate, fitting-
uri, racorduri, garnituri, etc. – PARKER HANNIFIN (DENISON, OLAER, LEGRIS, DOMNICK 
HUNTER, RECTUS, HOERBIGER-ORIGA, LUCIFER, PARKER TRANSAIR, AUTOCLAVE), 
INTERNORMEN FILTER, VIKERS, ATHOS, EATON, SMC, BOSCH REXROTH, END 
ARMATUREN

•     ENCODERE, RIGLE DE MASURĂ, PALPATOARE, AFIȘOARE DE COTĂ, LASERI, SISTEME 
DE MĂSURARE FĂRĂ CONTACT – encodere liniare, rotative, unghiulare, magnetice, lasere, 
palpatoare 2D și 3D, touch probe, calibre de lungime pentru măsurare deplasări, unghiuri, turații, 
măsurare și monitorizare scule pe mașini unelte, măsurare dimensiuni produse direct pe mașini 
și liniile de fabricație – HEIDENHAIN, ACU-RITE, SINO, GIVI MISURE, BLUM NOVOTEST, 
RENISHAW

•    BROȘE, ELECTROBROȘE, SPINDLE DE PRECIZIE NOI ȘI REPARAȚII ORICE MODEL ȘI 
PRODUCĂTOR – pentru freze, centre de prelucrare, mașini de rectificat interior-exterior și plan, 
mașini de găurit, diamantare pietre CBN, accesorii pentru broșe și electrobroșe (sisteme de 
antrenare, prindere/fixare sisteme de ungere, răcire, etc.) – FISCHER SPINDLE GROUP     

•     MOTOARE, REDUCTOARE, CUPLAJE: motoare asincrone, de curent continuu, pas cu pas, 
liniare, servomotoare, spindle, motoare de cuplu, reductoare planetare și melcate, cuplaje –
PARKER SSD DRIVES, SIEMENS, FANUC, BOSCH, HBE

•     MECANICĂ DE PRECIZIE ȘI ACȚIONĂRI ELECTROMECANICE – cilindrii electromecanici, 
cilindrii fără tijă, ghidaje liniare, șuruburi cu bile, mese de precizie liniare și rotative, conveioare, 
benzi transportoare, mese de transfer, elevatoare – PARKER EME, ORIGA, STAR, BOSCH

•     PROFILE DE ALUMINIU ȘI ACCESORII – pătrate, dreptunghiulare, rotunde, colțare, șuruburi, 
piulițe, accesorii – BOSCH

•     ECHIPAMENT ELECTRIC DE ACȚIONARE ȘI SECURITATE, RELEE PROGRAMABILE, 
SENZORI: contactoare, relee, disjunctoare, întrerupătoare, butoane, lămpi semnalizare, senzori, 
limitatori și blocuri de limitatori, relee de securitate, bariere de protecție, dulapuri, pupitre, cutii de 
distribuție, module I/O, insule de conectare pasive și active – SCHNEIDER, SIEMENS, BALLUFF, 
SICK, PHOENIX CONTACT, PELCO, PILZ, MURR ELEKTRONIK, TURCK AUTOMATION

•     AUTOMATE PROGRAMABILE, HMI, DRIVERE, CONVERTIZOARE, COMENZI NUMERICE – 
SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN, SCHNEIDER, PARKER SSD DRIVES, INDRAMAT, BOSCH, 
MITSUBISHI, YASKAWA, ALLEN BRADLEY, CONTROL TEHNIQUES, ABB, GE FANUC, 
OMRON

•     MAȘINI UNELTE CU / FĂRĂ CNC NOI ȘI SECOND-HAND RETROFITATE, ACCESORII 
MAȘINI UNELTE – centre de prelucrare, freze, strunguri, mașini de rectificat, găurit, prese, 
abkant, ghilotine, menghine, universale, instalații de filtrare șpan, exhaustare, mese și platouri 
electromagnetice, etc. – ECHO-ENG, PROMA, LOSMA,TEHNOMAGNETE

•     DETECTOARE DE METALE  DE MARE PRECIZIE – APEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SUA

                     
                     
                     

CINE SUNTEM Mașini unelte noi și recondiționate, accesorii, execuție 
instalații hidraulice, pneumatice și automatizare

Din 1991 PROFIX GROUP este o prezență dinamică pe piața de echipamente in-
dustriale, mașini unelte, utilaje tehnologice, mașini specializate și linii de producție 
automatizate din zona industrială și automative.  
PROFIX GROUP oferă soluții complete și profesionale la standard ISO 9001 și 
asigură asistență tehnică, montaj, punere în funcțiune, garanție și post-garanție.

SERVIC
II

Reparație capitală strung
SNA 400 X 1500

Modernizare mașină de rectificat
interior-exterior cu diamantare automată

a pietrelor de rectificat

MAȘINI UNELTE

INSTALAȚII FILTRARE ȘPAN, SEPARATOARE ȘPAN

Centru de prelucrare

Bloc hidraulic Tablou automatizareGrup hidraulic

Strung CNC

Bazine de filtrare șpan cu role de hârtie, separatoare magnetice de șpan, instalații de filtrare aer și lichid

Mașină de rectificat



Din 1991 PROFIX GROUP este o prezență dinamică pe piața de echipamente in-
dustriale, mașini unelte, utilaje tehnologice, mașini specializate și linii de producție 
automatizate din zona industrială și automative.  
PROFIX GROUP oferă soluții complete și profesionale la standard ISO 9001 și 
asigură asistență tehnică, montaj, punere în funcțiune, garanție și post-garanție.

                     

               
             PROFIX PRO: PROIECTARE – PRODUCȚIE – SERVICII

•     MAȘINI SPECIALIZATE, MAȘINI LA TEMĂ, UTILAJE ȘI LINII TEHNOLOGICE DE PRODUCȚIE  
AUTOMATIZATE

      Proiectare și execuție mașini după  proiect sau după model și la temă, stații de testare, utilaje 
tehnologice, linii de producție automatizate, dispozitivare utilaje de producție cu execuție parte 
mecanică, hidraulică-pneumatică, electromecanică, electrică și automatizare cu integrări automate 
programabile, comenzi numerice, motoare, motoreductoare, drivere, convertizoare, senzori, 
camere inspecție, proiectare și instalare soft control mașini și proces tehnologic, etc.

•     SISTEME ELECTROMECANICE DE ACȚIONARE AUTOMATIZATE
      Proiectare și execuție manipulatoare, brațe și posturi robotizate, mese de transfer liniare și rotative, 

elevatoare, conveioare, benzi transportoare, rafturi gravitaționale, mașini de împachetat, ambalat, 
depozitat.

•    SISTEME AUTOMATE DE DETECȚIE METALE DE MARE PRECIZIE REALIZATE CU 
DETECTORUL APEX-THERMO FISHER  SCIENTIFIC SUA

      Proiectare și execuție mașini, utilaje, stații de testare, benzi transportoare, conveioare, elevatoare 
echipate cu detectoare de metale, sisteme de detectare metale de mare precizie din semifabricate, 
produse finite sau ambalate integrate direct pe liniile de producție (detecție particule din metale de 
dimensiuni foarte mici).

•    MODERNIZĂRI, REPARAȚII CAPITALE ȘI CURENTE, MENTENANȚĂ, MAȘINI UNELTE 
ȘI UTILAJE, LINII DE PRODUCȚIE, TRANSFER UTILAJE ȘI LINII DE PRODUCȚIE                                                                                                                        
Modernizări mașini unelte cu reparație capitală mecanică, eliminare jocuri, corectări ghidaje/montaj 
ghidaje noi, integrare șuruburi noi cu bile, integrare CNC, PLC, motoare, drivere, convertizoare, 
proiectare și execuție instalație hidraulică, pneumatică, electrică și acționare, proiectare și instalare 
soft control mașini și proces tehnologic.

      Reparații curente mașini unelte, mentenanță și transfer de utilaje cu instalare pe poziție, racordare 
la utilități (energie, apă, aer), punere în funcțiune.

•     SISTEME DE MĂSURĂ ȘI AFIȘARE COTE PENTRU MAȘINI UNELTE, UTILAJE DE 
PRODUCȚIE, LINII DE FABRICAȚIE AUTOMATIZATE ȘI MAȘINI DE MĂSURAT

      Montaj și instalare echipament de măsurare cote liniare, rotative, unghiulare, turații pe mașini 
unelte, echipament de măsură de precizie pentru mașini de măsurat 2D și 3D, măsurare 
dimensiuni, distanțe, cote, etc. prin palpare și fără contact, pentru semifabricate și piese finite direct 
pe liniile de producție, sisteme de măsurare cu achiziții de date.

•     BLOCURI, GRUPURI ȘI AGREGATE HIDRAULICE, INSTALAȚII HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE, 
INSTALAȚII  ELECTRICE DE AUTOMATIZARE

      Proiectare și execuție grupuri de pompare, agregate și blocuri hidraulice, instalații hidraulice și 
pneumatice, proiectare și execuție instalații de automatizare pentru utilaje și linii de producție, 
dulapuri de automatizare cu integrare PLC, HMI, convertizoare, invertoare, drivere, sisteme safety, 
camere vision, proiectare și instalare soft control procese industriale.

•     REȚELE DE DISTRIBUȚIE AER COMPRIMAT CU ȚEAVĂ DE ALUMINIU
      Execuție rețele și instalații de aer comprimat cu țeavă de Aluminiu în ateliere și hale industriale, 

racordare la rețeaua de aer mașini, utilaje, linii de producție.
•     SUBANSAMBLE MECANICE, CONSTRUCȚII METALICE, PRELUCRĂRI MECANICE ȘI PRIN 

ASCHIERE 

                     
                     
                     

PROFIX®
PRO Modernizari, reparatii, service ma§ini unelte 
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Proiectare și execuție mașini specializate, 
mașini la temă, utilaje tehnologice

 Instalație detectare metale cu detector APEX 500

Rafturi gravitaționale

Strung roluit tablă Mașină automată de 
șlefuit piese sudate

Mașină de marcat 
produse

Stație detectare metale 
APEX 100

Stație de verificat rezistența 
electrică fire și rezistența izolație 

ștecher cablu



Pompe cu palete, cu pistoane, cu roți 
dințate, cilindri hidraulici specializați, 

echipament de distribuție și reglaj
acționate clasic

Filtre de joasă, medie, înaltă presiune, 
filtre retur, filtre duplex, cartușe filtrante, 

indicatoare optice de colmatare filtru

Furtunuri, țevi, racorduri de prindere,
cuple rapide, robineți de suflat, bride,

aparate măsură presiune

Grupuri preparare și filtrare aer, cilindri 
pneumatici, echipament de distribuție și 
reglaj, acționare clasic și proporțional

Acumulatori pneumo-hidraulici 
cu membrană și piston,

amortizoare

Aparate pentru măsurare și 
monitorizare debit la diverse 

lichide, apă, aer și gaze

Aparate pentru măsură nivel, 
temperatură și presiune,
senzori de presiune și

temperatură

Mașină de vopsit disc frână cu vopsea pe bază de apă

Stație preîncălzire matrițe

Mașină automată de găurit planșete cu identificări 
găuri cu cemra vision

Presă hidraulică montaj piulițe 
în lonjeron

Mașină de fâșiat și tăiat
benzi cauciuc Presă sertizat rulment

Proiectare și execuție mașini specializate, 
mașini la temă, utilaje tehnologice



Actuatori liniari, cilindri
electromecanici

Șuruburi cu bile

Conveioare, mese de transfer, profile de aluminiu și accesorii

 Ghidaje liniare Mese rotative

Actuatori
electromagnetici Reductoare melcate, planetare

Echipament electromecanic,
mecancă de precizie

TEHNICA LINIARĂ, ACȚIONĂRI ELECTROMECANICE

BROȘE ȘI ELECTROBROȘE, SPINDLE, ACCESORII

CILINDRI ELECTROMECANICI, REDUCTOARE,
ACTUATOARE

Hidraulică mobilăRobineți, vane, armături,
componente instalații industriale

Pompe acționate pneumatic Rețele de aer coprimat cu țeava de
aluminiu Transair

Cilindri pneumatici fără tijă

LIVRARE DIN STOC



PROFIX 
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Echipament electric, drivere CNC, 
PLC, senzori, limitatori 

Electrică, drivere, CNC, PLC, HMI, 
motoare, senzori, limitatori

ECHIPAMENT ELECTRIC ȘI AUTOMATIZARE

ECHIPAMENT ELECTRIC, CONVERTIZOARE, MOTOARE

MOTOARE, DRIVERE, AUTOMATE PROGRAMABILE, CNC

MOTOARE DE CUPLU, PAS CU PAS, BRUSHLESS, INVERTOARE, HMI

MOTOARE, DRIVERE, AUTOMATE PROGRAMABILE, CNC

SENZORI, LIMITATORI, CONECTORI, TRADUCTOARE

Encodere, afișoare de cotă, palpatoare, 
sisteme de măsură industrială, detectoare 

Encodere liniare 
optice, magnetice

Comenzi numerice, drivere, afișoare de cotă
de la 1 axă la 6 axe

Convertoare electrice
de semnal

Encodere
rotative

Encodere
unghiulare

Calibre
de lungime

Sonde tactile,
palpatoare

SISTEME MĂSURĂ SCULE MAȘINI UNELTE ȘI PRODUSE FINITE CU
LASER ȘI PRIN PALPARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE PRODUCȚIE

SURSE, AUTOMATE PROGRAMABILE, CABLURI,
INSULE CONEXIUNE, CONECTORI, MUFE DE LEGĂTURĂ

DETECTOARE DE METAL


