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Despre noi
Scopul grupului ADIX este ca prin activitatea desfășurată să reducă cheltuielile de aprovizionare (TCA-Total Cost of
Acquisition) și costul total de proprietate (TCO-Total Cost of Ownership) ale partenerilor săi, contribuind astfel la consolidarea
situației lor economice și la creșterea eficienței activității lor.
Grupul ADIX este un distribuitor important de produse de prim-montaj, mentenanță și materiale adiționale din Europa
Centrală. Acesta dispune de 13 puncte de lucru, situate în 8 oraşe din România şi 5 din Ungaria favorizând o deservire strategică.
Produsele distribuite de ADIX sunt: rulmenţi şi accesorii, tehnică liniară, cuplaje, curele şi lanţuri de transmisie, roţi şi
role, echipamente pneumatice, elemente de etanşare, organe de asamblare, scule de mână, adezivi industriali, materiale
abrazive, echipamente de protecție, lubrifianţi, scule şi dispozitive de montaj, aparatură de diagnosticare.

ADIX în cifre
Experiența noastră acumulată în aproape trei decenii numară anual peste:

7000
clienți deserviți
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5.000.000
produse tehnice
vândute

500.000

2000
metri ghidaje

rulmenți vânduți

300.000

40.000

250

roți și role

perechi de pantofi

furnizori

vândute

de protecție

interni și externi

liniare debitate

În calitate de companie orientată către client, Adix Technik, adoptă o politică de produs eﬁcientă pentru a deservi și anticipa
necesitățile ﬁecărui client. Domeniul industrial ﬁind în continuă dezvoltare și perfecționare are nevoie constantă de rulmenți ﬁabili și
de bună calitate care pot acoperi toate aplicațiile.
Ř Distribuim toată gama de rulmenți cu bile, role cilindrice și butoi, carcase cu rulmenți pentru industrie și agricultură
Ř Adix Technik SRL este distribuitor autorizat al produselor Schaeﬄer(INA-FAG) și Beco
Ř Pentru a deservi nevoile tuturor clienților noștri distribuim și alte mărci de rulmenți
Ř Oferim servicii pentru prelungirea duratei de viață a utilajelor industriale:
Ř Monitorizare prin vibrodiagnoză
Ř Asistență tehnică pentru montare și demontare rulmenți
Ř Aliniere fulii și arbori
Ř Ghid de selecție lubrifianți
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Rulmenți cu bile

Rulmenţi axiali-radiali, radiali cu bile

Rulmenţi cu contact în patru puncte

Rulmenţi de arbori principali / de fus

Rulmenţi radiali-axiali, axiali cu bile

Rulmenţi oscilanţi cu bile

Rulmenţi cu inele subţiri

Rulmenţi cu role butoi

Rulmenţi cu role cilindrice

Rulmenţi radiali / axiali cu ace,
colivii axiale cu ace / şaibe suport

Rulmenţi oscilanți cu role,
axiali oscilanți cu role

Rulmenţi cu role toroidale (TORB)

Rulmenţi cu role cilindrice / conice
pentru industria grea

Rulmenți cu role
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Alte tipuri de rulmenți și accesorii

Rulmenţi pentru șurub cu bile

Rulmenţi cu role în cruce

Rulmenţi pentru mese rotative

Inele rotative

Rulmenţi pentru tacheți de camă

Accesorii rulmenţi

Rulmenți și carcase de rulmenți

Rulmenţi de ﬁxare

Carcase de rulmenţi

Întinzătoare de lanț și de curea

Rulmenți și lagăre de alunecare

Articulații sferice

Bucșe cilindrice de alunecare

Capete de bară
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Vibrodiagnoză
FAG SmartCheck este un sistem de măsurare online modular, inovativ
și compact pentru monitorizarea utilajelor în mod continuu și pentru
procesarea parametrilor într-un mod descentralizat.
FAG SmartCheck este potrivit pentru detectarea timpurie a uzurii,
dezechilibrarea sau dezalinierea rulmenților pe: motoare electrice și
motoreductoare, pompe de vid și de ﬂuide, ventilatoare, cutii de viteză și
compresoare, axe și mașini-unelte, separatoare și decantoare.
SMARTCHECK
Sistem de măsurare online
FAG Detector III a fost conceput pentru a putea monitoriza (oﬄine)
și diagnostica defecțiunile unui utilaj cu privire la: rulmenți, arbori și cuplaje,
ﬁsuri în carcasa rulmentului sau a utilajului, dezechilibre, nealinieri,
defecțiuni ale reductorului și angrenajelor, stabilitatea utilajului la sol.
Datele rezultate se vor analiza cu ajutorul programului de analiză
TRENDLINE, program care transformă datele în graﬁce de timp a
vitezei, accelerației și a deformației.
DETECTOR III
Dispozitiv pentru măsurarea vibrațiilor

Distribuitor autorizat

Alte mărci distribuite

Adix Technik SRL
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Centru logistic Oradea
str. Matei Corvin nr. 30
Tel: +40 259 475 449
Mobil: +40 786 448 049
Fax: +40 259 406 426
info@adix.ro
Arad
Str. Andrei Șaguna nr. 32, ap. 2
Tel: +40 357 805 825
Mobil: +40 786 448 048
arad@adix.ro

Baia Mare

București

Constanța

Bd. Decebal nr. 11A
Tel: +40 262 211 085
Mobil: +40 727 734 311
baiamare@adix.ro

Șos. Giurgiului nr. 55, sector 4
Tel: +40 214 048 189
Mobil: +40 786 390 429
bucuresti@adix.ro

Șos. Mangaliei nr. 93, parter
Tel: +40 241 606 604
Mobil: +40 786 390 436
constanta@adix.ro

Brașov

Cluj Napoca

Sibiu

Șos. Cristianului, capăt linie Stad.Mun.
corp B, pav. P16
Tel: +40 268 510 402
Mobil: +40 786 390 437
brasov@adix.ro

Str. București nr. 89
Tel: +40 264 424 991
Mobil: +40 727 734 319
clujnapoca@adix.ro

Șos. Alba Iulia nr.83
Tel: +40 369 435 107
Mobil: +40 727 734 939
sibiu@adix.ro

ADIX
www.adix.ro

www.tehnicaliniara.ro

www.lanturispeciale.ro

www.adixstore.ro
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Informaţii legale
Denumirea societăţii: Adix Technik SRL
Sediul social: loc. Oradea, judeţ Bihor, str. Matei Corvin, nr. 30
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