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Șine profilate cu lățimea de 5 mm până la 65 mm 
pentru încărcări mari. Disponibile cu bile sau 
role cilindrice. 
 

Generează mișcarea cu diametre cuprinse între
6 mm și până la 125 mm. Precizie pentru toate 
aplicațiile.

* ghidaje cu bile recirculante - standard, late și plate 
* ghidaje în miniatură - oțel inoxidabil, oțel standard
* ghidaje cu role recirculante
* versiuni standard de cărucioare
* module cu autolubrifiere
* suprafețele se pot acoperi cu un strat protector
* mai multe variante de etanșări 

Șuruburi cu bile

Axe liniare

* Filet pe stânga sau pe dreapta
* Piulițe simple sau duble
* Piulițe conducătoare
* Piulițe pentru sarcini și viteze mari
* Carcase cu rulmenți

Generează și ghidează mișcarea. Axele pot fi din
oțel sau aluminiu cu transmisie prin curea, șurub
cu bile și motor liniar. 

* Axe din oțel cu șuruburi din oțel, servo motor și
transmisie
* Axe din aluminiu cu transmisie prin curea sau
șurub cu bile
* Axele cu motor liniar pot avea contragreutăți 
pentru instalare verticală
* Axele cu motor liniar cu profil din aluminiu pot
parcurge distanțe până la 30 metri. 

BUCUREȘTI

Sos. Giurgiului, 
nr. 55, sector 4

Telefon:
0786.390.429
bucuresti@adix.ro

BAIA MARE

B-dul Decebal,.
nr. 11A

Telefon:
07 . .27 734 311
baiamare@adix.ro

B ȘOVRA

Sos. Crist ,ianului
Stad. Municipal,
corp B, pav. P16,
capăt de linie. 

Telefon:
0727.734.305
b @adix.rorasov

CLUJ NAPOCA

Sos. Giurgiului, 
nr. 55, sector 4

Telefon:
0727.734.319
clujnapoca@adix.ro

ARAD

S Șaguna, tr. Andrei 
nr. 32

Telefon:
07 . .86 448 048
arad@adix.ro

ORADEA

Str. Matei Corvin,
nr. 30

Telefon:
0727.734.327

@adix.rooradea
CENTRU LOGISTIC

CONSTANȚA

Sos. Mangaliei,
nr. 93, Bloc S, parter

Telefon:
0786.390.436

@adix.roconstanta

SIBIU

Str. Victor Hugo,
nr. 2

Telefon:
0786.447.975
i @adix.ros biu

Informații legale
Denumirea societății: Adix Technik SRL. Cod unic de înregistrare: RO 25191470. Nr. de ordine la Registrul Comerțului; J05/302/2009. Sediul social: Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30. .Capital social: 717.450 lei
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