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ROTI MONOBLOC, OSII-AXE, OSII MONTATE

Gama larga de roti monobloc de dimensiuni si pro�le 
diferite corespunzand unor variate aplicatii, osii-axe 
motoare si purtatoare, osii montate pentru vehicule 
feroviare si vehicule pentru transportul urban pe sine 
importate din tari ale CE si CSI.

Produsele sunt conforme normelor europene EN 13260, 
EN 13261, EN 13262 sau prevederilor �selor UIC core-
spondente, detin certi�cate internationale de interopera-
bilitate “TSI” emise de organisme noti�cate europene 
si/sau agremente tehnice feroviare emise de AFER in 
conformitate cu legislatia in vigoare

BANDAJE BRUTE DIN OTEL NEALIAT PENTRU VEHICULE FEROVIARE MOTOARE SI REMORCATE SI 
VEHICULE PENTRU TRANSPORT URBAN PE SINE

Bandaje laminate in stare bruta din otel nealiat pentru locomotive, automotoare, vagoane de cale ferata, 
drezine si tramvaie import din tarile CE si CSI realizate in conformitate cu UIC 810-1, UIC 810-2.

BATERII ALCALINE TIP NI-CD PENTRU O GAMA LARGA 
DE APLICATII FEROVIARE

Baterii Ni-Cd producator SAFT-FERAK din Cehia cu o 
experienta de peste 50 de ani in domeniul proiectarii, 
dezvoltarii, productiei si vanzarii de baterii Ni-Cd pentru 
vehicule feroviare si baterii stationare pentru infrastruc-
tura feroviara si alte aplicatii realizate in conformitate cu 
EN 60623.
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PROFIL DIN OTEL LAMINAT PENTRU INELUL DE FIXARE AL BANDAJELOR DE ROTI PENTRU VEHICULE 
FEROVIARE

Pro�l din otel laminat pentru inelul de �xare al bandajelor de roti de cale ferata, import din tarile CE, produs 
in conformitate cu normele UIC 810-3;

RULMENTI PENTRU MOTOARE DE TRACTIUNE, RULMENTI PENTRU CUTII DE OSIE, RULMENTI DE 
CRAPODINA

Rulmenti speciali pentru vehicule feroviare, rame electrice de metrou si tramvaie import din tarile CE si CSI 
produsi in conformitate cu cerintele EN 12080 si UIC 510-1.

Rulmentii sunt proiectati sa intruneasca cerintele unei operari economice cu perioada lunga de exploatare, 
anduranta maxima realizati in clase de precizie superioare (P6, P5) si cu joc radial crescut (C3, C4) in functie 
de aplicatie si solicitarile bene�ciarilor.

Constructia interioara optimizata permite ungerea in orice conditii de operare si in regim de viteze 
superioare.

PIESE DE SCHIMB, ECHIPAMENTE SI COMPONENTE PENTRU VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI 
URBAN PE SINE

Piese de schimb de origine pentru tramvaie tip TATRA import de la producatori licentiati din CE;

Componente si echipamente certi�cate pentru tramvaie din gamele V2A, V3A si BLF.

ECHIPAMENTE PENTRU CONDITIONAREA AERULUI PENTRU VEHICULE FEROVIARE SI VEHICULE PENTRU 
TRANSPORT URBAN PE SINE

Oferim solutii complete si de inalta performanta de conditionare a aerului si incalzire pentru orice tip de 
vehicul feroviar. Calitate si �abilitate dovedite in proiecte derulate cu producatori de vehicule feroviare, 
import din tari ale CE.
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