


Soluții de 
automatizare

Mașini-unelte 
CNC

Proiectare 
CAD CAM

Cursuri 
CNC

Scule și 
AMC-uri

Allmetech – Industry trends for tomorrow 

Misiune și valori

Performanțele Allmetech

Beneficiile parteneriatului cu Allmetech

Soluții & echipamente    

Servicii

Testimoniale

Clienții Allmetech

Partenerii Allmetech

Cuprins

3

4

5

6

7

15

14

13

12



PREMISELE  
PERFORMANȚEI 

Prin dezvoltarea unor parteneriate 
durabile cu furnizori de marcă 
(producători de mașini-unelte, 
scule, utilaje, aparate de 
măsură și control, software de 
proiectare/programare, soluții 
de automatizare), ne poziționăm 
pe piața românească ca furnizor 
de soluții tehnice complete și 
integrate.

Ne caracterizează dinamismul 
și privim întotdeauna spre viitor 
fiindcă adoptarea celor mai 
recente tendințe în tehnologie 
creează premisa pentru 
performanță. Iar creșterea calității, 
a eficienței și a productivității se 
pot obține prin modernizarea 
și implementarea proceselor 
automatizate. 

ABORDAREA ALLMETECH

Cu 14 ani de experiență în 
domeniul prelucrării metalelor,  
ne-am propus să devenim 
partenerul dedicat al companiilor 
în călătoria către Industria 4.0. 

Promovăm activ digitalizarea 
proceselor de proiectare și 
producție, oferind consultanță 
și know-how, servicii complexe 
asigurate la cele mai înalte 
standarde de echipa noastră de 
specialiști.

Am conceput Centrul de Training 
Tehnic, dedicat dezvoltării 
echipelor de specialiști ai clienților 
noștri. Educația tehnică joacă un 
rol fundamental în formarea unei 
generații europene, deoarece 
reprezintă cheia dezvoltării 
unei societăți a comunicării, a 
schimbului de idei și valori.

Prin cursurile CNC, punem în 
valoare adevăratul potențial al 
specialiștilor prin cele mai actuale 
și eficiente soluții tehnologice 
și inspirăm inovația prin servicii 
profesionale de cercetare-
dezvoltare.

TENDINȚE ACTUALE

Obiectivul actualelor tendințe 
gravitează în jurul a trei 
elemente esențiale: accesarea 
tehnologiilor specifice  

pentru aplicatiile Industriei 
4.0, integrarea lor cu activele 
existente și susținerea 
companiilor mici și mijlocii în 
investiția pentru modernizarea 
capacităților de producție.

DEVOTAMENT ȘI PASIUNE 
PENTRU INOVAȚIE

De la bun început am fost devotați 
unei dezvoltări sustenabile: pentru 
a depăși așteptările clienților și a 
livra servicii de calitate, suntem 
conectați la inovație și investiție 
în viitor. În acest mod, am reușit 
să răspundem provocărilor 
clienților noștri. Ne mândrim cu o 
echipă de oameni tineri, entuziaști 
și dedicați proiectelor clienților 
noștri.

Îmi doresc ca împreună  
să călătorim către Industria 4.0. 

Cu stimă,
Ramona Roșca
Managing partener

Allmetech – Industry Trends  for Tomorrow



4

Misiune și valori

CINE SUNTEM?

Allmetech este o companie românească de 
soluții tehnice complete și integrate pentru 
piața industrială. Distribuim mașini-unelte, scule 
și accesorii, aparate de măsură și control, soft 
CAD/CAM (NX Simenes), service și mentenanță, 
inclusiv formare profesională a operatorilor și a 
programatorilor CNC.
 

CE FACEM PENTRU CĂ NE PASĂ?

Ne canalizăm eforturile de responsabilitate socială 
în două direcții: formare profesională și proiecte 
sociale. Prin formarea profesională oferim o 
platformă de voluntariat pentru studenți, prin 
care aceștia se dezvoltă profesional în domeniul 
industrial.

CE MISIUNE AVEM?

Evoluăm împreună pentru a oferi soluțiile potrivite 
prin suport continuu și tehnologii moderne.  
Ne propunem să fim primii care aducem și integrăm 
azi tehnologia de mâine. 

CARE SUNT VALORILE NOASTRE?

Responsabilitate – acționăm cu responsabilitate și 
atragem performanța. 
Respect – respectăm și suntem respectați. 
Evoluție – evoluăm și ne dezvoltăm în fecare zi 
echipa și serviciile. 
Ne pasă – dăruim pentru că ne pasă.
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Începând cu luna martie 2012, ALLMETECH® a 
obținut certificarea SR EN ISO 9001:2008, de la TUV 
Rheinland România, certificat ce atestă calitatea 
sistemului de management implementat în cadrul 
companiei noastre, implicit a calității serviciilor 
pe care le oferim (mașini-unelte cu comandă 
numerică, mașini-unelte CNC, mașini unelte 
educaționale, centre de frezat cu CNC, strunguri 
CNC, software CAD CAM, training CNC etc).

14 ani de experiență  
în realizarea și implementarea 
proiectelor de investiții în 
domeniul industrial

627 de clienți  
cu care menținem  
o continuă colaborare

976 de specialiști 
CNC instruiți în 
centrul nostru de 
training

5.000.000 €  
cifră de afaceri 
în 2015

53 de licențe 
CAD CAM

439  
de utilaje 
instalate  
cu succes

14

53

439

627

976

5M€

Performanțele  Allmetech
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Beneficiile parteneriatului cu Allmetech

Soluții tehnice complete 
și integrate. Puteți apela 
cu încredere pentru orice 
proiect legat de prelucrările 
mecanice.

Performanță prin 
instruire. Puteți crește 
profesional cea mai 
importantă resursă pe 
care o aveți la dispoziție: 
oamenii.

Experiență și devotament 
față de client. Puteți conta 
pe experiența noastră de  
14 ani și pe cei peste 500 de 
clienți care ne recomandă.

Calitate garantată. Clienții 
mulțumiți, care apelează 
din nou la noi pentru 
up-grade tehnologic, 
reprezintă cea mai mare 
satisfacție a noastră și 
principala carte de vizită.

Dezvoltare prin inovație. 
Drumul către performanță 
industrială trece obligatoriu 
prin inovație și Tehnologie 
modernă.

Profitabilitate prin 
exploatarea eficientă 
a echipamentelor, 
optimizarea timpilor de 
producție, a costurilor și 
dezvoltarea abilităților 
angajaților. 

1

4 5 6

2 3
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• Centre orizontale de 
prelucrare cu CNC în 4 axe

• Centre orizontale de 
prelucrare cu CNC în 5 axe

• Centre orizontale de frezare/
strunjire cu CNC în 5 axe

• Strunguri CNC cu două turele și 
două universale

• Strunguri CNC cu o turelă și două 
universale

• Strunguri CNC verticale
• Centre verticale de frezare în 3 axe
• Centre verticale de frezare în 5 axe
• Strunguri și freze CNC educaționale

Soluții & echipamente 

MAȘINI-UNELTE CNC

• Centre verticale de frezare 
cu CNC în 3 axe

• Strunguri cu CNC în 2 axe 
și scule antrenate

• Centre verticale de frezare 
cu CNC în 5 axe
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MAȘINI-UNELTE CNC

• Centre verticale de frezare cu CNC în 3 axe  
• Centre verticale de frezare cu CNC în 5 axe  
• Centre verticale de frezare cu CNC în 5 axe 

cu doi arbori  
• Centre verticale de frezare și rectificare   

cu CNC în 5 axe 

• Mașini de honuit verticale
• Mașini de honuit orizontale
• Scule și accesorii pentru honuire

• Mașini de electroeroziune

Soluții & echipamente 
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PROIECTARE & PROGRAMARE CAD/CAM

SOLUȚII DE AUTOMATIZARE

CURSURI CNC

• Software NX CAD/CAM/CMM
• Software de optimizare a proceselor de producție

• Roboți industriali

• Cursuri de operare și programare CNC
• Cursuri NX CAD/CAM

Soluții & echipamente 
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SCULE ȘI APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL

• Mașini de măsurat în 
coordonate

• Sisteme de măsurare Vision
• Măsurarea optică și a formei
• Sisteme cu senzori
• Echipamente de testare și 

seismometre
• Scale digitale și sisteme DRO
• Instrumente mici și de 

gestionare a datelor

• Mașini de măsurat  
în coordonate

• Sisteme cu senzori
• Scale digitale și sisteme 

DRO
• Instrumente mici și  

de gestionare a datelor
• Microscoape

• Sisteme de prindere
• Menghine

• Tarozi standard și  
la temă

• Calibre standard și  
la temă

• Filiere standard și  
la temă

• Aparate de măsura 3D 
Tester

• Portscule
• Scule așchietoare din 

carbură
• Mașini de echilibrare
• Sisteme de Tool 

Management

Soluții & echipamente 
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SCULE ȘI APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL

• Scule canelare și filetare
• Portscule canelare și filetare

• Sisteme de prindere 
standard și la temă

• Universale cu acționare 
automată sau manuală

• Cilindri de prindere 
pneumatici și hidraulici

• Universale cu pensetă

• Universale cu acționare 
și universale cu acționare 
manuală

• Mese rotative
• Cilindri hidraulici
• Universale cu pensetă
• Linete
• Menghine
• Dispozitive port-piesă

• Plăcuțe pentru capuri  
de frezare

• Freze frontale cu alezaj 
(demontabile)

• Capuri de frezat conice 
pentru degroșare

• Freze-disc
• Freze de copiat
• Capuri de frezat pentru 

coadă deget
• Freze circulare în T

• Portscule
• Bucșe / pensete elastice

• Suporți și plăcuțe pentru 
frezare și strunjire

• Freze și burghie din carbură

Soluții & echipamente 
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Servicii

Suport tehnic  
de specialitate

Dotare cu aparatură  
de măsură și control

Suport  
pentru optimizarea  

procesului de producție

Servicii  
de automatizare

Realizare de programe  
la temă

Soluții de finanțare

Implementare și validare  
a soluției

Instruire  
pentru operarea 
echipamentelor

Echipare a utilajului  
cu scule  

și sisteme de prindere

Service, revizii și 
întreținere echipamente

Realizare și implementare  
de postprocesoare  
NX CAM Siemens
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Testimoniale

Colaborarea cu ALLMETECH a început datorită unor recomandări 
de la firme care dezvoltaseră împreună cu ALLMETECH proiecte 
de succes. Încă de la primul contact am avut o colaborare foarte 
bună, bazată pe încredere și profesionalism. Vom continua să 
cerem sfatul lor atunci când suntem în căutarea unor soluții 
tehnice de ultimă generație. Practic, în prezent, aducem pe piață 
o gamă largă de produse, din punct de vedere al dimensiunilor, 
începând cu plăci de 1 mm și până la bare și tuburi cu diametrul 
de până la 1000 de mm.

Georgică Iacob –  
director general  
CEPROINV S.A.

Lucrăm cu ALLMETECH din 2007 și suntem foarte mulțumiți de 
calitatea și performanța utilajelor și profesionalismul oamenilor 
din ALLMETECH. Am fost servit întotdeauna prompt și mi-au 
oferit consultanță și service. În colaborare cu ei am reușit să 
executăm piese cu grad înalt de complexitate, la un nivel înalt de 
calitate, ceea ce a condus la creșterea satisfacției clienților noștri 
externi. Aș recomanda clar ALLMETECH, iar în viitor mai vreau să 
achiziționăm două mașini.

Constantin Bucșă –  
director executiv  
RAMOSS COM

În urma dotării cu echipamentele furnizate de ALLMETECH, 
Micromet livrează acum în fiecare lună peste 1000 de repere 
diferite, acordând atenție foarte mare calității și termenelor de 
livrare. Foarte multe din reperele executate ajung în mai puțin de 
3 săptămâni la clienții din Germania. ALLMETECH mi-a demonstrat 
că parteneriatul nostru, construit pe încredere și corectitudine, 
aduce valoare ambelor părți.

Gheorghe Stan –  
director general  
MICROMET

Ne bucurăm că am găsit un colaborator care dorește să ofere 
soluții complete, concentrat pe rezolvarea unei probleme, nu 
doar pe livrarea unui produs. Am avut situații în care ALLMETECH 
ne-a livrat echipamente care nu erau în gama lor tradițională, 
special pentru a da o soluție la problema cu care ne confruntam. 
Intenționăm să continuăm extinderea în zona de cercetare-
dezvoltare, prototipare și dezvoltare de produs. Pentru aceasta 
vom avea nevoie de echipamente de o calitate înaltă, care să ofere 
o precizie mare. Noile produse intrate în portofoliul ALLMETECH 
– Roeders, Heller și Emco – au aceste atribute căutate de noi. 
Viitoarele achiziții vor fi, cu siguranță, de la ALLMETECH.

Vlascici Miomir –  
administrator  

INTELIFORM

Dorim să continuăm colaborarea cu ALLMETECH, fie că vorbim de 
un transfer de know-how în domeniul formării profesionale, unde 
ALLMETECH activează de câțiva ani, fie că e vorba de dotarea cu 
noi echipamente a laboratoarelor și atelierelor. Ne bucurăm că 
avem la dispoziție un furnizor de servicii integrate, care știe din 
proprie experiență care sunt cerințele mediului educațional.

Ramona Țițeiu – 
director Școala 

Profesională 
Germană Kronstadt



 

Clienții Allmetech



2007

Începutul colaborării 
cu KNUTH Germania – 
furnizor mașini-unelte 
frezat, strunjit, găurit, 
rectificat

KNUTH 
2006

Începutul colaborării 
cu SUNNEN Elveția – 
soluții complete 
pentru honuire

2008
SUNNEN

Începutul colaborării 
cu EMCO Austria – 
gama completă de  

mașini-unelte cu CNC 
și  sistem de training 

industrial

EMCO

2010

Începutul colaborării 
cu HURCO – furnizor 

mașini-unelte CNC

HURCO

2013

Începutul colaborării 
cu MITUTOYO – 

aparate de măsură și 
control

MITUTOYO

Începutul colaborării 
cu SIEMENS  – soluții 
software 
CAD/CAM/CMM

2012
SIEMENS

Începutul colaborării 
cu HELLER și RÖEDERS 
– centre de frezare în 4 
și 5 axe, special 
concepute pentru 
industria automotive

2015
HELLER/
RÖEDERS

2016

Începutul colaborării 
cu NACHI – furnizor de 

roboți industriali și 
soluții automatizate

NACHI

Partenerii Allmetech



Adresa: Str. Morilor, nr. 36, CP 700011, Iași 

allmetech@allmetech.com 

Site: www.allmetech.com

Tel: +40 (0) 332.401.995 

Fax: +40 (0) 332.401.292

facebook.com/Allmetech


