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Ř Distribuim o gamă foarte largă de roți și role capabile să răspundă diferitelor cerințe tehnologice 

Ř Adix Technik SRL este distribuitor autorizat al produselor Blickle, Avo și Colson

Ř Pentru a deservi nevoile tuturor clienților noștri distribuim și alte mărci de roți

 

       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 roți fiabile și 
de bună calitate care pot acoperi toate aplicațiile.   

ADIX

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

5.000.000  

produse tehnice 

vândute 

500.000 

rulmenți vânduți

2000 

metri ghidaje 

liniare debitate 

300.000 

 roți și role 

vândute 

40.000 

perechi de pantofi 

de protecție

250 

furnizori 

interni și externi
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ADIX

Roți și role din poliuretan

Cu bandaj de rulare din
poliuretan injectat

Pentru sarcini mari cu bandaj din
poliuretan turnat Blickle Softhane

Pentru sarcini mari cu bandaj din
poliuretan turnat Blickle Besthane

Pentru sarcini mari cu bandaj din
poliuretan turnat Blickle Besthane Soft

Pentru sarcini mari cu bandaj din
poliuretan turnat Blickle Extrathane

Pentru transpaleți, stivuitoare și
alte vehicule de transport uzinal

Din cauciuc masiv standard și
bandaj de rulare din cauciuc masiv

Cu bandaje din cauciuc moale și
bandaje din cauciuc masiv 

Pentru sarcini mari cu
cauciuc masiv elastic

Pentru sarcini mari cu cauciuc
masiv super-elastic

Roți si role din cauciuc

Cu anvelope pneumatice Cu destinații speciale

Diametru / Capacitate portantă:            80 - 620 mm              50 - 6000 kg

Diametru / Capacitate portantă:            35 - 1000 mm             100 - 30.000 kg



ADIX

Roți și role din poliamidă

Din poliamidă și din polipropilenă Din poliamidă pentru sarcini mari

Roți și role metalice

Din fontă
Din oțel masiv pentru

sarcini super-mari
Cu flanșă

Diametru / Capacitate portantă:            35 - 1000 mm             75 - 50.000 kg

Roți și role pentru mobilier/aparatură

Din material plasticPentru aparate Pentru mobilier

Diametru / Capacitate portantă:            30 - 150 mm             15 - 280 kg

Diametru / Capacitate portantă:            50 - 400 mm             50 - 15.000 kg



ADIX

Roți și role speciale

Rezistente la căldură Cu furcă din oțel inox Pentru sarcini mari, cu suspensie

Role compacte și de ridicare Role de ghidare Roți de antrenare și roți cu flanșă

Distribuitor autorizat

Alte mărci distribuite

Diametru / Capacitate portantă:            25 - 1000 mm             20 - 25.000 kg



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

Cod unic de înregistrare: RO 25191470
Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J05/302/2009
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Adix Technik SRL

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
Bd. Decebal nr. 11A
Tel: +40 262 211 085

Mobil: +40 727 734 311
baiamare@adix.ro

Brașov
Șos. Cristianului, capăt linie Stad.Mun. 

corp B, pav. P16
Tel: +40 268 510 402

Mobil: +40 786 390 437
brasov@adix.ro

București
Șos. Giurgiului nr. 55, sector 4

Tel: +40 214 048 189
Mobil: +40 786 390 429

bucuresti@adix.ro

Cluj Napoca
Str. București nr. 89

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

Constanța
Șos. Mangaliei nr. 93, parter

Tel: +40 241 606 604
Mobil: +40 786 390 436 

constanta@adix.ro

Sibiu
Șos. Alba Iulia nr.83 
Tel: +40 369 435 107

Mobil: +40 727 734 939
sibiu@adix.ro

Certificate de distribuitor

www.tehnicaliniara.ro

www.adixstore.ro

ADIX
www.adix.ro www.lanturispeciale.ro
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