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Într-o lume care cunoa®te o dezvoltare din ce în ce

mai rapid© ®i în care prognozele se împlinesc ®i sunt

dep©®ite tot mai repede, ne asum©m ca întreprindere

familial©, responsabilitatea de a nu reac™iona prin

asteptare. Noi, Grupul Schaeffler trebuie s© fim

competitivi si uni™i, s© ne concentr©m cu încredere

for™ele în atingerea ™elurilor. Am f©cut multe pentru

a ajunge la vârf. INA, FAG ®i LuK au crescut împreun©
în Grupul Schaeffler. Cu vointa neab©tut© de a

cunoa®te succesul, cu perseveren™© în ceea ce facem

®i mai ales cu pasiune pentru întreprinderea noastr©
„împreun©, punem lumea în mi®care“.

Am promovat întotdeauna competen™a angaja™ilor

no®tri ®i am mizat pe investi™ii direc™ionate în

domeniul cercet©rii ®i dezvolt©rii. Ne-au c©l©uzit

în acest proces astept©rile clien™ilor nostri. Ace®tia

ne-au cerut sa le fim al©turi pe pie™ele nou create,

sau în curs de dezvoltare. La baza succesului nostru

au stat intotdeauna competen™a tehnic© ®i comercial©,

implicarea angaja™ilor no®tri de excep™ie, angajamentul

nostru regional, ®i faptul c© am avut permanent în

vedere si tendin™ele mondiale.

Nu doar responsabilitatea ®i consecven™a în

conducerea întreprinderii au ghidat dezvoltarea

noastr©, ci ®i crearea unei leg©turi active între

istoria întreprinderii ®i cultura noastra corporativ©.

Disponibilitatea extraordinar©, încrederea reciproc©
®i profesionalismul au fost cultivate permanent ®i

®i-au dovedit for™a si tr©inicia.

În sensul promov©rii încrederii în întreprinderea

noastr© de familie, ac™ionarii ®i conducerea Grupului

Schaeffler consider© c© le revine sarcina dezvolt©rii

pe mai departe in mod responsabil si cu succes a

acestei întreprinderi.

Maria-Elisabeth Schaeffler

Ac™ionar©

Ec. lic. HSG Georg F.W. Schaeffler

Doctor în drept/LLM

Ac™ionar

Dr. Jürgen M. Geißinger

Pre®edintele consiliului de administra™ie
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Grupul Schaeffler activeaz© pe plan mondial

în peste 180 de puncte prin fabrici, birouri de

inginerie ®i societ©™i de distribu™ie.

Grupul Schaeffler este condus ca unitate integrat©,
dincolo de limitele întreprinderilor ®i de frontiere.
Existen™a unor func™ii comune tuturor întreprinderilor

®i a unor procese standardizate asigur© luarea rapid©

a deciziilor general valabile. Societ©™ile ®i sucursalele

de distribu™ie existente pe toate pie™ele garanteaz©
apropierea de client.
O re™ea dens© de unit©™i de produc™ie garanteaz©
apropierea de clien™i ®i o stabilitate mare a livr©rilor
oriunde în lume, de ex. în cazul livr©rilor „just in time“.

Regiunnile Schaeffler

Europa >

America de Nord >

America de Sud >

Asia/Pacific >

Europa de Est/

Orientul Mijlociu >

< Domenii centrale

< Linii de produse cu

 orientare comun©
tuturor întreprinderilor

 < Întreprinderi

Auto Industrie Aeronautic©

Pentru informa™ii suplimentare, consulta™i web-site-urile noastre.

... pentru ca Dvs. s© urni™i lumea din loc.

Împreun© punem lumea în mi®care



În calitate de parteneri de încredere ai clien™ilor no®tri,
punem pre™ pe for™a de inova™ie, pe creativitate ®i pe
orientarea consecvent© c©tre clien™i, precum ®i pe presta™ii
impecabile în toate domeniile. În acest context avem în
vedere o cre®tere echilibrat© între industrie, comer™ ®i
industria auto, cu pozi™ii de vârf a tuturor produselor
pe principalele pie™e regionale din întreaga lume.
Colaborarea din cadrul Grupului Schaeffler se caracterizeaz©
prin obiectivitate, lucrul constructiv în echip© ®i voin™a
de îmbun©t©™ire permanent© a proceselor ®i a produselor.

SCHAEFFLER GRUPPE
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Împreun© punem lumea în mi®care
... pentru ca Dvs. s© urni™i lumea din loc.

Grupul Schaeffler dezvolt© ®i fabric© produse de precizie pentru

tot ceea ce se mi®c© – în ma®ini, instala™ii, autovehicule, precum

®i în aeronautic©. Prin solu™ii individuale, îi ajut©m pe clien™ii
no®tri s© pun© lumea în mi®care.

În „London Eye“, renumita roat© uria®© din Londra, rulmen™ii
Schaeffler asigur© o func™ionare sigur© ®i f©r© probleme.



Aeronautic©

Industrie

Auto
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Grupul Schaeffler este un ofertant de prim rang pe plan mondial de

rulmen™i ®i de produse liniare, precum ®i un renumit furnizor al

industriei de automobile. Succesul Grupului se bazeaz© pe deosebita sa

for™© de inova™ie, pe apropierea global© de clien™i, pe calitatea maxim©

a tuturor proceselor, precum ®i pe capacitatea de a reac™iona rapid la

toate solicit©rile ®i dorin™ele speciale ale clien™ilor. Grupul Schaeffler

activeaz© prin cele trei m©rci puternice ale sale, INA, FAG ®i LuK, în

sectorul auto, industrial ®i aerospa™ial. Prin utilizarea comun© a unor

func™ii centrale trans-sectoriale la nivelul tuturor întreprinderilor, se

formeaz© numeroase sinergii. Un factor esen™ial de succes este dialogul

intensiv cu clien™ii. Grupul Schaeffler se în™elege ca partener de dezvoltare ®i inginerie al

clien™ilor s©i. Pentru realizarea unor procese rapide ®i flexibile de fabrica™ie, se dezvolt©

par™ial tehnologii, ma®ini ®i comenzi proprii.

Industria de automobile este principalul client al Grupului Schaeffler, având o cot©-parte

de peste 50% din cifra de afaceri. Dispunând de know-how pentru întregul grup de

for™©: motor, mecanismul de rulare, cutia de viteze ®i subansamblurile de autoturisme ®i

autocamioane, Grupul Schaeffler este un partener de încredere pentru aproape to™i

produc©torii, precum ®i pentru principalii furnizori ai acestora.

În domeniul industrial, Grupul Schaeffler dispune de peste cca. 40.000 articole de catalog

fabricate în serie, cu ajutorul c©rora se acoper© aplica™ii din aproximativ 60 de ramuri

industriale – un portofoliu de produse neobi®nuit de larg. Competen™a noastr© productiv©,

precum ®i cuno®tin™ele tehnice de care dispunem în domeniul mecatronicii, al materialelor

®i al lubrifian™ilor, ne confer© statutul unui partener industrial de încredere, c©utat în

întreaga lume.

Mic©, dar de fine™e: sectorul tehnicii aeronautice. În acest domeniu, firma FAG, împreun©

cu filiala sa „The Barden Company“, este considerat© a fi principalul produc©tor mondial

de lag©re de înalt© precizie pentru turbinele avioanelor, elicopterelor sau pentru aplica™ii

în domeniul zborurilor aerospa™iale.

În toate cele trei domenii, ne sprijinim clien™ii în drumul lor spre viitor. Împreun©, punem

lumea în mi®care.

Grupul Schaeffler

Auto
Sisteme de motoare

Sisteme de cutii de viteze

Sisteme de mecanisme de rulare

Servicii post-vânzare

Industrie
Industria grea

Utilaje de produc™ie
Sisteme de ac™ionare ®i
transportul pe ®ine

Produse de consum

Aeronautic©

Zboruri aerospa™iale

Avioane, elicoptere

Aplica™ii speciale

Principalele m©rci ®i sectoare ale Grupului Schaeffler

Aeronautic©

Industrie

Auto
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În cazul tehnicilor moderne de fabrica™ie, cum ar fi deformarea la rece prin ambutisare, INA ajunge la limitele fezabilit©™ii tehnice.

Procedeul deosebit de eficient din punct de vedere economic îmbin© precizia maxim© cu rentabilitatea fabrica™iei în serie mare.
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M©rcile Grupului Schaeffler

Punctul de pornire al dezvolt©rii

eficiente pe care a cunoscut-o INA

l-a constituit rulmentul cu ace cu

ghidaj în colivie. Din acel moment,

marca garanteaz© competen™a unei

dezvolt©ri continue.

Important de la bun început: o strâns©
colaborare cu clien™ii pentru g©sirea

solu™iilor la tema tehnic©.

Creativitate tehnic©

INA garanteaz© de câteva decenii solu™ii creative de utilizare, competen™© maxim©

în domeniul tehnologiei ®i execu™iei ®i o apropiere deosebit© de client. Gândirea

interdisciplinar©, materializat© prin tendin™a de a merge tot timpul pe drumuri noi,

de a pune în practic© noi idei ®i de a gândi dincolo de bariere este în momentul de

fa™© la fel de actual© ca ®i în perioadele de început ale întreprinderii.

Dr. Georg Schaeffler, care a înfiin™at societatea împreun© cu fratele s©u Wilhelm în anul

1946 a dat dovad© de gândire interdisciplinar© înc© din 1946. Faptul c© a inventat colivia

pentru ace – o inova™ie deschiz©toare de drumuri noi – a f©cut ca pentru rulmentul cu

ace s© se deschid© noi perspective în domeniul industrial. Spiritul inventiv ®i dorin™a de

succes care l-au animat pe Georg Schaeffler sunt ®i ast©zi componente statornice ale

culturii INA în peste 35 de fabrici din întreaga lume.

INA dezvolt© ®i produce pe plan mondial rulmen™i, lag©re de alunecare ®i ghidaje liniare

pentru construc™ia de ma®ini, precum ®i componente de motor pentru industria de

automobile. INA colaboreaz© îndeaproape cu clientul în calitate de partener în domeniul

tehnologiei chiar ®i în fazele incipiente ale dezvolt©rii unui sistem. Zilnic se elaboreaz©

noi solu™ii specifice clientului, astfel încât anual intr© în fabrica™ie de serie aproximativ

1.000 de produse noi. INA face investi™ii la fel de mari în cercetare ®i dezvoltare, ultimele

fiind cele în noile centre de cercetare ®i dezvoltare din Germania, Asia ®i America de Nord.

Produsele cu marca INA sunt utilizate în sectorul „Auto“ al Grupului Schaeffler, în aplica™ii

pentru motor, cutia de viteze ®i mecanismul de rulare, precum ®i în sectorul „Industrie“.

INA dispune de know-how unic pentru fabricarea f©r© a®chii a produselor de precizie.

Acesta înlesne®te elaborarea unor solu™ii eficiente, individualizate pentru fiecare client, în

condi™iile unui excelent raport pre™ /presta™ie. În domeniul industrial, exist© patru structuri de

management pentru sectoarele aferente ma®inilor de produc™ie, sistemelor de ac™ionare

®i transportului pe ®ine, industriei grele ®i produselor de consum, care coordoneaz©

activitatea comun© a firmelor INA ®i FAG.
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Lag©rele FAG de mari dimensiuni au un diametru de peste patru metri, de ex. cele din Roata Mileniului din Londra.

Materialele de înalt© performan™© m©resc siguran™a de func™ionare ®i durata de exploatare a produselor.
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Si la baza m©rcii FAG a stat la început o idee genial©: în anul 1883, Friedrich Fischer din

Schweinfurt a inventat ma®ina de rectificat bile. Cu ajutorul acesteia a fost posibil pentru

prima oar© s© se rectifice bile din o™el perfect rotund. El a pus în acest fel piatra de temelie

pentru întreaga industrie a rulmen™ilor. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care marca

FAG este considerat© pân© în ziua de azi pionierul inovator în privin™a tehnicii rulmen™ilor.

În acest domeniu, FAG este una dintre m©rcile de vârf pe plan mondial pentru aplica™ii în

construc™ia de ma®ini, în industria de automobile, precum ®i în domeniul aerospa™ial.

Marca FAG este prezent© în toate ™©rile importante din punct de vedere industrial prin

numeroase societ©™i, filiale ®i reprezentan™e.

Începând cu anul 2001, FAG face parte din Grupul Schaeffler, unde este reprezentat în

toate domeniile de activitate – aeronautic, auto ®i industrie. Împreun© cu programul

complementar de produse INA, FAG dispune de un portofoliu de produse în domeniile de

utilizare aferente utilajelor de produc™ie, sistemelor de ac™ionare ®i transportului pe ®ine,

industriei grele ®i produselor de consum, care se num©r© printre cele mai vaste din

industria rulmen™ilor ®i care poate acoperi aproape toate aplica™iile.

Rulmen™ii cu bile ®i rulmen™ii cu role fabrica™i de firma FAG sunt fabrica™i ca rulmen™i

standard ®i rulmen™i speciali în variante multiple de execu™ie ®i având diferite m©rimi, cu

diametre de la 3 milimetri pân© la 4,25 metri. Pe lâng© aceasta, FAG pune la dispozi™ia

clien™ilor, împreun© cu INA, un program amplu de service pentru consilierea, diagnosticarea,

între™inerea ®i montajul rulmen™ilor ®i a sistemelor complete.

În calitate de întreprindere orientat© spre viitor, FAG investe®te în special în cercetare ®i

dezvoltare. O serie de procese moderne de simulare ®i de instala™ii de testare, precum

®i laboratoare speciale de analiz© a materialelor asigur© o dezvoltare continu© ®i o

perfec™ionare a tuturor liniilor de fabricare a produselor ®i confirm© puterea de inova™ie

a firmei FAG.

M©rcile Grupului Schaeffler

Controlul calit©™ii în înc©peri de

maxim© cur©™enie: consecven™© din

faza procesului de dezvoltare pân©
la controlul final.

F’IS completeaz© Grupul Schaeffler

prin activitatea de service, de ex.

prin supravegherea independent©
de loca™ie prin monitorizarea st©rii

(condition-monitoring).

Inova™ie în mi®care
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Produsele novatoare LuK reduc consumul de combustibil ®i fac ca mersul cu ma®ina s© devin© mai confortabil

®i mai dinamic. Exemple în acest sens sunt cutiile de viteze CVT sau volantul cu mas© dubl©.
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Firma LuK furnizeaz© clien™ilor din întreaga lume sisteme ®i componente pentru grupul de

for™© al autovehiculelor. Georg ®i Wilhelm Schaeffler au înfiin™at firma LuK în anul 1965,

ini™ial cu scopul de a furniza ambreiaje cu arcuri tip farfurie pentru succesoarea broscu™ei

VW. Pe plan mondial, tot a patra ma®in© func™ioneaz© în momentul de fa™© cu un ambreiaj

LuK. Produsele novatoare, dar ®i structurile zvelte, orientate spre clien™i, îi confer© firmei

LuK pân© în momentul de fa™© o puternic© dinamic© de cre®tere.

Aproape to™i marii produc©tori de automobile trag foloase din cuno®tin™ele remarcabile

despre sistem ale inginerilor firmei LuK. Angaja™ii dedica™i, for™a de inova™ie, dezvoltarea

produselor ®i primordialitatea tehnologic© constituie factorii esen™iali de succes ai

întreprinderii. La fel de important© este ®i colaborarea constructiv© cu clien™ii. Astfel,

fiec©rui client al firmei LuK îi st© la dispozi™ie o grup© de proiectan™i, care îi transpune

individual dorin™ele în practic©.

Din pozi™ia sa de leader în mai multe domenii ale tehnologiei, privind înapoi, LuK este în

m©sur© s©-®i numere la activ o serie de inova™ii deschiz©toare de drumuri noi: volantul

cu mas© dubl©, componente pentru cutiile de viteze CVT pentru cupluri motoare mari,

automatizarea cutiilor de viteze manuale ®i convertizoarele de cuplu de mare putere

contribuie în mod hot©râtor la realizarea vehiculului viitorului. Pe lâng© aceasta, LuK este

®i un important furnizor de pompe pentru direc™ie, mecanismele de rulare ®i frân©. Printre

inova™iile actuale se num©r© compresorul nepoluant de climatizare cu CO2, precum ®i

ambreiajul dublu, care înlesne®te o cuplare confortabil©, f©r© for™© de trac™iune.

În timp ce LuK reprezint© o activitate legat© de fabricarea unor echipamente originale,

LuK Aftermarket Service (unitate de service post-vânzare) cuprinde întreaga activitate

legat© de piesele de schimb auto. Automotive Aftermarket desface pe lâng© produsele

proprii ®i m©rci din afara firmei.

M©rcile Grupului Schaeffler

LuK dezvolt© ®i fabric© produse

novatoare pentru activitatea de

fabricare a echipamentelor originale.

În acest context, LuK pune

întotdeauna accent pe utilizarea

celor mai noi tehnologii de

dezvoltare.

LuK Aftermarket Service furnizeaz©
piese de schimb unit©™ilor comerciale

®i atelierelor, recicleaz© piesele

uzate ®i ofer© un volum mare de

service în franciz©.

S© schimb©m vitezele spre viitor
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Consum mai mic de combustibil, emisii reduse, mai mult© pl©cere de a conduce

Auto
Sectorul

Produse de precizie pentru motor, cutia de viteze, mecanismele de rulare
Prin produsele noastre, aducem o contribu™ie esen™ial© la realizarea unei mobilit©™i
compatibile cu mediul înconjur©tor. În calitate de partener în domeniul tehnologiei

®i de furnizor aproape al tuturor produc©torilor de automobile, dezvolt©m ®i realiz©m

produse de natur© s© determine viitorul ®i solu™ii de sistem pentru motoare, cutiile

de viteze ®i mecanismele de rulare. Prin intermediul abord©rii noastre în sensul

„dezvolt©rii preliminare ®i a inova™iilor legate de produse“ lucr©m înc© de pe acum

la cerin™ele ®i solu™iile de mâine. Datorit© produselor INA, FAG ®i LuK oferite ca piese

de schimb originale, prin logistica fiabil© ®i datorit© volumului mare de servicii prestate,

LuK Aftermarket Service se constituie într-un partener performant pentru ateliere,

unit©™i comerciale ®i beneficiari.

Siguran™© pentru produc™ia de serie mare
Pentru dezvoltarea unor produse de precizie, Grupul Schaeffler dispune de procese

integrate pentru toate fazele realiz©rii unui produs – din cea de dezvoltare, pân© la

cea de fabrica™ie. O serie de procedee, cum ar fi cele de simulare virtual©, de realizare

rapid© a prototipurilor de modele func™ionale sau tehnologiile eficiente de fabrica™ie
scurteaz© timpii de dezvoltare ®i asigur© o calitate maxim© în produc™ia de serie.

> Sisteme de motoare

> Sisteme de cutii de viteze

> Sisteme de mecanisme
de rulare

> Servicii post-v©nzare
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Solu™ii pentru motoare

Dispozitiv de reglare a arborelui cu came

Cu un cuplu motor mai mare pentru toate

tura™iile condusul devine mai pl©cut

Domeniul de activitate care se ocup© de sistemele de motoare dezvolt©
®i livreaz©, pe lâng© elementele mecanismului clasic de supape, în

special sisteme INA novatoare, variabile, de ac™ionare a supapelor ®i

sisteme de reglare a fazelor arborilor cu came. Pe lâng© reducerea

evident© a consumului de combustibil ®i a emisiilor de substan™e
d©un©toare, acestea asigur© ®i o dinamic© mai bun© ®i mai mult confort

de c©l©torie. Utilizarea unor transmisii prin curea ®i cu lan™ optimizate

contribuie la îmbun©t©™irea silen™iozit©™ii în func™ionare, în condi™iile
optimiz©rii nivelului de zgomot ®i ale unei durabilit©™i m©rite.

Tachet comutabil cu baz© plat©

Consum redus ®i mai pu™ine

substan™e d©un©toare

Întinz©tor hidraulic de lan™

Precizie m©rit© ®i fiabilitate

în ansamblul de distribu™ie
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Printre clasicii novatori ai firmei LuK se num©r©
sistemele de ambreiaj cu compensare a uzurii,

precum ®i volantul cu mas© dubl©. Alte produse

cu greutate sunt modulele pentru cutiile de viteze

automatizate, resp. pentru cutiile de viteze auto-

mate, f©r© trepte, precum ®i pompele pentru

aplica™ii hidraulice. Dezvolt©ri orientate spre viitor

sunt compresorul nepoluant cu CO2 ®i cutia de

viteze paralel©, cu ambreiaj dublu.

Volantul cu mas© dubl©

Mai mult confort al

c©l©toriei prin

decuplarea vibra™iilor

Componente ale cutiilor de viteze CTV

Schimbarea vitezelor f©r© trepte

reduce consumul, sporind în

acela®i timp confortul c©l©toriei

Roata liber© a corpului de fixare

Reduce vibra™iile în cutiile de

viteze automate sau în convertizoarele

de cuplu

Sistem interior de comand©

Face ca schimbarea vitezelor s© devin© mai

confortabil© ®i m©re®te „sim™ul schimb©rii“  în

condi™iile unei proiect©ri ®i execu™ii optimizate

Grupul Schaeffler ofer© solu™ii cuprinz©toare pentru lag©rele

cutiilor de viteze, folosind produse INA ®i FAG. Exemple în

acest sens sunt lag©rele axiale ®i radiale INA sau rulmen™ii
înclina™i cu dou© rânduri de bile, cu frecare redus©, pentru

angrenajele pun™ii spate, produ®i de FAG. O serie de

componente de precizie ale sincronului ®i de componente

optimizate pentru cutiile de viteze, ca de exemplu sistemul

interior de comand©, fac ca schimbarea vitezelor s© devin©
mai confortabil© ®i contribuie la reducerea greut©™ii.

Solu™ii pentru cutiile de viteze ®i grupul de for™©
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Solu™ii pentru mecanismele de rulare

Produsele INA ®i FAG constituie prima op™iune de solu™ii novatoare pentru lag©rele din domeniul

mecanismelor de rulare. Lag©rele de roat© FAG din zona autoturismelor con™in elemente de

mecatronic© ®i senzori pentru ABS, EPS ®i pentru ajustarea mecanismului de rulare. Rulmen™ii INA

îmbin©, de exemplu în zona frânei, a direc™iei ®i a suportului arcuit, avantajul u®urin™ei cu care

pot fi monta™i cu cel al unui spa™iu mic de montaj, precum ®i al altor func™ii integrate. Mecanismele

de ac™ionare cu ax cu bil© de ultim© genera™ie sunt utilizate ca elemente de ac™ionare în angrenajele

sistemelor de direc™ie ®i în mecanismele de rulare active.

Articula™ia cardanic©

Transmisie sigur© a puterii, cu zgomot

de func™ionare redus în axul de direc™ie
®i arborii cardanici

Cap sferic de articula™ie

Nu necesit© între™inere, respectiv necesit©
un volum redus de între™inere chiar ®i

în condi™iile unor solicit©ri extreme

Lag©r de roat© pentru autocamioane

Durat© mare de exploatare, de ex. pentru

autobuze ®i camioane

Lag©r de roat© pentru autoturisme (cu senzor ABS)

Senzor integrat pentru o mai mare stabilitate ®i

siguran™©
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Unitatea de service post-vânzare LuK Aftermarket Service reprezint© Grupul Schaeffler pe plan mondial pe

pia™a pieselor de schimb pentru autovehicule. Paleta de produse cuprinde cele trei m©rci ale Grupului

Schaeffler ®i acoper© urm©toarele domenii de utilizare: sisteme de ambreiaj ®i de debreiere, aplica™ii în zona

motoarelor ®i a cutiilor de viteze, precum ®i în cea a mecanismelor de rulare, oferind peste cca. 20.000 de

produse diferite: piese de schimb de la produc©torii de echipamente originale. Programul este completat

prin prestarea unor ample activit©™i de service pentru distribuitorii de autovehicule ®i pentru ateliere.

LuK Aftermarket Service

Seturi de piese de schimb cu toate componentele necesare, de calitate echivalent©
celei a echipamentului ini™ial, pentru ateliere ®i unit©™i comerciale

Concepte la nivelul atelierelor pentru solu™ii adecvate

pie™ii ®i atelierelor în cadrul activit©™ilor post-vânzare



18

Industrie
Sectorul

Solu™ii privind rulmen™ii pentru nenum©rate aplica™ii

Clien™i din aproximativ 60 de domenii industriale diferite
mizeaz© pe lag©rele de rostogolire (rulmen™ii) ®i de alunecare, ghidajele

liniare ®i sistemele de propulsie direct© produse de Grupul Schaeffler. Prin

fiabilitatea lor, acestea sporesc disponibilitatea instala™iilor, reduc greutatea,

sau permit construc™ii mai compacte ale sistemelor. Pentru cele mai diferite

utiliz©ri, patru divizii furnizeaz© peste 40.000 de articole de catalog, precum

®i nenum©rate solu™ii specifice clien™ilor, adaptate cerin™elor aplica™iei ®i

de mediu.

X-life se nume®te marca de calitate comun© a INA ®i FAG,
care reune®te punctele forte ale celor dou© m©rci de clas© mondial© într-o

dimensiune unic© a calit©™ii. X-life este un concept de solu™ie complet©.

Acesta cuprinde produse ®i servicii de calitate superioar©, care au o durat©
de utilizare extrem de lung© – o însu®ire care este hot©râtoare, de pild©,

pentru o înalt© disponibilitate a instala™iilor.

> Industria grea

> Utilaje de produc™ie

> Produse de consum

> Sisteme de ac™ionare
®i vehicule pe ®ine
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Industria grea

Divizia „Industria grea“ deserve®te clien™i direc™i ®i dealeri din lumea întreag©, din domeniile minerit,

transport, producerea hârtiei, hidraulic©, compresoare, etc. Departamentele de vânz©ri interna™ionale,

tehnica utiliz©rii, liniile de produse aferente ®i F’IS (FAG Industrial Service) ca prestator de servicii

î®i ajut© partenerii în solu™ionarea majorit©™ii problemelor „grele“ de montare în lag©re, inclusiv

prin diagnosticarea de la distan™©.

Rulmen™i cu role cilindrice pe 4 rânduri

Spa™iu de montaj redus ®i capacitate portant©
maxim©, de ex. pentru instala™iile de turnare

continu© (în linie).

Rulmen™i oscilan™i cu role E1

Compensarea s©ge™ii arborilor ®i a

erorilor de aliniere ®i la tura™ii mari,

de ex. la ma®inile de fabricat hârtie

Role de reazem pentru caje de laminor

Rigiditate mare, precizie ®i capacitate

portant© maxime, de ex. pentru

laminoare

Rulmen™i axiali cu role cilindrice

Capacitate portant© maxim© la

o frecare redus©, de ex. pentru

utilajele de extrudare
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Utilaje de produc™ie

Divizia „Utilaje de produc™ie“ prezint© completarea ideal©, prin complementaritate, a programului

de produse INA ®i FAG, cu lag©re rotative ®i liniare. Exemple în acest sens sunt lag©rele pentru

mesele rotunde, lag©rele pentru ®uruburile de avans, sistemele de propulsie direct© ®i ghidajele

liniare, sau ansamblurile de lag©re de înalt© precizie pentru arborii de prelucrare. Ele contribuie

la ob™inerea unor solu™ii sigure ®i durabile, printr-o precizie maxim© ®i un service remarcabil.

Lag©re pentru arbori

Rulmen™i hibrizi, silen™io®i ®i cu pu™ine vibra™ii, cu bile

de ceramic©, pentru o precizie ®i tura™ii maxime

Lag©re pentru ®uruburi de avans

Mont©ri în lag©re rigide ®i f©r© joc la cele

mai mari tura™ii, în centrele de prelucrare

Ansamblu rotativ cu role

Sistem de ghidaj liniar de înalt© precizie

pentru ma®ini-unelte performante
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Sisteme de ac™ionare / Vehicule pe ®ine

Divizia „Sisteme de ac™ionare / Vehicule pe ®ine“ se ocup© de ob™inerea unei siguran™e maxime în

func™ionare ®i a unor costuri reduse de exploatare, de exemplu prin intermediul rulmen™ilor cu role

cilindrice, al îmbin©rilor rotative, sau al rolelor pentru turnurile de macarale, în sistemele de ac™ionare,

transport, precum ®i în utilajele de construc™ii, instala™iile eoliene sau în construc™ii. Aceast© divizie

ofer© solu™ii inovatoare ®i folosind rulmen™ii oscilan™i, cu role conice ®i cu bile canelate. La vehiculele

pe ®ine, produsele INA ®i FAG confer© mai mult confort ®i siguran™© – fie în transportul de persoane,

fie în cel de m©rfuri, la trenurile de mare vitez©, tramvaie ®i metrouri.

Ansamblu de rulmen™i pentru osie

Domenii multiple de utilizare, de exemplu

la utilajele de construc™ii, camioane, vehiculele

pe ®ine sau laminoare.

Lag©re articulate

F©r© între™inere la solicit©ri maxime. Se

folosesc de exemplu la poduri, ecluze, cl©diri

Rulmen™i cu role cilindrice cu colivie-disc

Solicit©ri maxime la tura™ii mari, de exemplu

la mecanismele eoliene

Ansamblu de rulmen™i pentru osie, cu senzor

Supraveghere integrat© a st©rii de func™ionare,

pentru siguran™a în func™ionare, de exemplu

la trenuri
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Produse de consum

La aparatele electrocasnice ®i sportive, sculele electrice, la motociclete sau în tehnica medicinal© –

la toate acestea, rulmen™ii î®i aduc contribu™ia la asigurarea unei bune func™ion©ri. Divizia „Produse

de consum“ furnizeaz© clien™ilor rulmen™i cu bile canelate, rotoare f©r© carcas©, lag©re liniare, precum

®i rulmen™i cu ace. Printr-o consiliere competent© a utilizatorului, acesta va beneficia de o durat©
mai lung© de utilizare ®i o siguran™© sporit© a produselor finite.

Buc®e cu ace

Spa™iu minim de montaj ®i un raport

pre™-performan™© atractiv, de exemplu

pentru rulmen™ii sculelor electrice

Rulmen™i cu inel sub™ire

Rulmen™i de înalt© precizie, ce au

nevoie de pu™in spa™iu pentru montaj,

de exemplu pentru aparatele optice

Rulmen™i axiali înclina™i cu ace ZAXFM

Rulmen™i compac™i, cu moment mare de r©sturnare

(basculare) ®i precizie maxim©, de exemplu pentru

instala™iile de iluminat s©lile de opera™ii.

Rulmen™i etan®a™i, cu bile canelate

Rulmen™i cu bile, etan®a™i,
cu unsoare permanent©,

destina™i electromotoarelor
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Aerospa™ial
Sectorul

Extrem de performant ®i fiabil acolo sus

Siguran™© maxim© chiar ®i în condi™ii extreme
Sistemele noastre de rulmen™i cu piese de modificare integrate permit

aeronavelor ®i vehiculelor spa™iale s© fie construite ®i exploatate cu mai mult©
eficien™©, siguran™©, fiabilitate ®i în consecin™© cu costuri mai mici pentru

sisteme. Ele rezist© ®i la temperaturi extrem de joase sau de înalte, la

imponderabilitate ®i la o for™© mare de accelera™ie.

Competen™a noastr© este solicitat© în lumea întreag©.
Printre altele, noi producem lag©re de înalt© precizie pentru sistemele de

propulsie ale avioanelor, elicopterelor, pentru naveta spa™ial© american©
®i racheta purt©toare european© Ariane. Pe lâng© aceasta, oferim clien™ilor

no®tri, prin diagnosticarea ®i recondi™ionarea rulmen™ilor, posibilitatea de a

reduce costurile pentru întreaga durat© de via™© a sistemului, în condi™iile
men™inerii unei înalte fiabilit©™i.

> Astronautic©
> Avioane, elicoptere

> Aplica™ii speciale
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Avioane / elicoptere, aeronautic©

Sub m©rcile FAG ®i Barden, Grupul Schaeffler produce lag©re speciale pentru aeronautic© ®i astronautic©.

Acestea fac din avioanele de pasageri unele dintre cele mai sigure mijloace de transport.

Aproape toate avioanele moderne de pasageri de ast©zi utilizeaz© tehnologia rulmen™ilor FAG.

„FAG Aerospace“ a contribuit ®i la dezvoltarea rulmen™ilor, precum ®i a altor componente de precizie

pentru motoarele noului avion de mare capacitate A380 construit de Airbus. În plus, FAG este

partener în activitatea de dezvoltare ®i furnizor pentru principalii produc©tori de elicoptere din lume.

Rulmen™i pentru elicoptere

Rulmen™i speciali cu durat© de exploatare ®i fiabilitate maxime. Utilizare la turbinele

de ac™ionare, transmisii, montarea în lag©re a axului rotorului, discul pendular (fulant)

®i montarea palelor rotorului.

Rulmen™i pentru sistemele de propulsie de diferite tipuri

Rulmen™i cu role cilindrice ®i lag©re în trei puncte de cea mai înalt© precizie,

adecvate pentru temperaturi ®i tura™ii maxime. Utilizare de exemplu la sistemele

de propulsie a avioanelor de pasageri
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Aplica™ii speciale

Consor™iile aerospa™iale interna™ionale se

bazeaz© pe calitatea, fiabilitatea ®i eficien™a
oferite de rulmen™ii no®tri speciali chiar ®i în

condi™ii extreme. În naveta spa™ial© american©
®i în racheta purt©toare european© Ariane,

produsele Grupului Schaeffler î®i demonstreaz©
fiabilitatea în spa™iul cosmic.

Rulmen™i pentru nave cosmice

Rulmen™i înclina™i cu bile, de înalt© precizie, pentru temperaturi extrem de sc©zute,

folosi™i de exemplu în hidrogen lichid ®i oxigen lichid pentru ac™ionarea turbopompelor.

Rulmen™i cu inel sub™ire

Rulmen™i de precizie extrem de silen™io®i ®i care

se mi®c© u®or, pentru computertomografe.

Si pe p©mânt, rulmen™ii de înalt© precizie ai

Grupului Schaeffler cu marca FAG î®i dovedesc

utilitatea. Rulmen™ii cu fiabilitate maxim© din

acest sector sunt folosi™i în domenii ca tehnica

nuclear© sau medicinal© – de exemplu sistemele

de rulmen™i cu inel sub™ire, deosebit de

silen™ioase, pentru computertomografe.
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Competen™© în crearea ®i perfec™ionarea unor produse la nivel mondial: peste 3500 de ingineri î®i folosesc cuno®tin™ele tehnice ®i

experien™a practic© („know-how“) în realizarea unor noi produse ®i tehnologii. Punctul lor forte: putere de inova™ie prin gândire creativ©.
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3.500 de angaja™i lucreaz© în întreaga lume, în cele 30 de centre de cercetare ®i dezvoltare

ale Grupului Schaeffler, la noile produse ®i tehnologii. În strâns© leg©tur© cu clien™ii din

industria auto, construc™ia de ma®ini ®i tehnologia aeronautic© ®i aerospa™ial©, ingineri

cu înalt© calificare elaboreaz© mereu noi solu™ii orientate spre viitor. Rezultatul se poate

vedea: Grupul Schaeffler de™ine drepturile asupra a peste 12.000 de brevete ®i înscrieri

ale unor brevete. Anual, la acestea se adaug© circa 500 de noi brevete ®i 1000 de inova™ii

de produse.

Ingineria creativ©, cu solu™ii adesea neconven™ionale, îi eviden™iaz© pe inginerii de la Grupul

Schaeffler. A pune sub semnul întreb©rii cele existente, a merge pe c©i neb©t©torite ®i a

cuteza abord©ri din perspective diferite, acestea sunt premisele pentru punerea în practic©

a noilor idei extraordinare. Pe lâng© capacitatea de a gândi interdisciplinar, inginerii de

la Grupul Schaeffler îmbin©, de pild©, know-how-ul în domeniul materialelor, noua competen™©

de proiectare ®i execu™ie, cu solu™iile inovatoare.

Elementul determinant pentru for™a de inova™ie a Grupului Schaeffler îl constituie schimbul

periodic de cuno®tin™e personale ®i de experien™©. Contactul strâns cu universit©™ile ®i

facult©™ile de specialitate face ca produsele ®i serviciile s© fie permanent actualizate la

cel mai înalt nivel al tehnicii. Pentru a încuraja talentele, se acord© anual Premiul de

Inova™ie FAG în valoare de 25.000 euro, pentru lucr©ri ®tiin™ifice pe teme de inova™ii aduse

produselor, îmbun©t©™irea calit©™ii fabrica™iei ®i a strategiei de pia™©.

Grupul Schaeffler acord© o deosebit© aten™ie creativit©™ii angaja™ilor s©i: managementul

ideilor este dintre cele mai eficiente din Germania, dup© cum este unanim recunoscut.

Factori ai succesului Grupului Schaeffler

For™a de inova™ie ®i gândirea interdisciplinar©

O premis© important© pentru

competen™a de dezvoltare a

Grupului Schaeffler este dialogul

intensiv dintre angaja™i.

Ideile creative se completeaz© prin

cele mai moderne tehnologii de

fabrica™ie în toate domeniile de

produc™ie.
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Calitate remarcabil©, conform standardelor interna™ionale, în toate domeniile – de la proiectare

pân© la fabrica™ie, acesta este obiectivul de calitate „Zero defecte“.



31

Calitate f©r© excep™ie în execu™ie ®i procesele tehnologice

„Zero defecte“ este scopul calit©™ii Grupului Schaeffler în toate sectoarele. Etalonul s©u

minim îl constituie standardele interna™onale cele mai înalte. Gândirea prin prisma calit©™ii

este adânc ancorat© în cultura corporativ© a Grupului Schaeffler ®i este aplicat© în via™a

de zi cu zi a întreprinderilor INA, FAG ®i LuK. Astfel, un management al calit©™ii consecvent

®i puternic în toate fazele – de la proiectare la fabrica™ie – garanteaz© o siguran™© maxim©

a produsului. Aceasta constituie o important© premis© pentru câ®tigarea încrederii clien™ilor,

furnizorilor ®i angaja™ilor. Succesul vorbe®te de la sine: INA, FAG ®i LuK se num©r©, în

domeniile tehnicii de prelucrare la rece, forjare, prelucrare prin a®chiere ®i montaj, etc.,

printre liderii de tehnologie din bran®©.

Tehnica de fabrica™ie cea mai modern© pentru produsele de precizie are un rol important

în execu™ia cu „zero defecte“. Pentru aceasta, supravegherea calit©™ii este integrat© direct,

printr-un circuit închis de reglare, în procesul de fabrica™ie. Prin audituri regulate în toate

sectoarele, se verific© ®i monitorizeaz© respectarea înaltelor standarde de calitate. Sistemele

de supraveghere din cadrul proceselor de fabrica™ie ac™ioneaz© astfel încât s© nu permit©

deloc apari™ia defectelor. Bineîn™eles c© ®i „con®tiin™a calit©™ii“ a fiec©rui angajat contribuie

la ob™inerea unor produse cu un nivel înalt de calitate.

Numeroasele distinc™ii arat© c© Grupul Schaeffler are succes cu aceast© politic© ®i c© satisface

înaltele cerin™e calitative ale clien™ilor. Distinc™iile din partea tuturor principalilor produc©tori

®i furnizori de automobile, precum ®i certificatele QS (pentru sistemul de calitate) eliberate

în conformitate cu cele mai înalte standarde interna™ionale, ca ISO/TS 16949 ®i ISO 9001,

sunt numai o parte dintre multele recunoa®teri de care întreprinderile din Grupul Schaeffler

s-au bucurat pân© acum.

Factori ai succesului Grupului Schaeffler

Gândirea prin prisma calit©™ii în
toate domeniile este adânc ancorat©
din totdeauna în cultura corporativ©
a întreprinderilor INA, FAG ®i LuK.

X-life, marca de calitate comun© a

firmelor INA ®i FAG, reune®te punctele

forte ale ambelor m©rci într-o

dimensiune calitativ© unic©.
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Printre caracteristicile speciale ale culturii corporative a Grupului Schaeffler se num©r© optimismul, energia ®i voin™a de succes.

O serie de linii directoare obligatorii determin© disponibilitatea de a ac™iona, încredere ®i o rela™ie deschis© între oameni.
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Factori ai succesului Grupului Schaeffler

Stimularea angaja™ilor ®i cerin™ele fa™© de ace®tia

Un poten™ial important al unei întreprinderi îl constituie angaja™ii s©i. „O întreprindere nu

este cu nimic mai bun© decât angaja™ii s©i“ – acest moto este aplicat consecvent în via™a

Grupului Schaeffler. Întreprinderea de familie îmbin© o orientare strategic© pe termen lung

cu cele mai moderne metode de management ®i cu asigurarea unor locuri de munc©

atractive. Împreun© cu numeroase ac™iuni sociale, toate acestea duc la crearea unui climat

bun de lucru, la o fluctua™ie redus© a personalului ®i o puternic© identificare a angaja™ilor

cu întreprinderea.

Centrul de greutate al politicii privind personalul în cadrul Grupului Schaeffler îl constituie

stimularea ®i solicitarea angaja™ilor. O perfec™ionare permanent© contribuie la dezvoltarea

personalului. Pe plan intern ®i prin schimbul dintre întreprinderile Grupului Schaeffler, exist©

multiple posibilit©™i de perfec™ionare profesional© ®i de avansare în carier©. „Management-

LIFE“, de exemplu, este un forum pentru cadrele de conducere, care combin© perfec™ionarea

în domeniu cu schimbul de cuno®tin™e ®i formarea unor re™ele personale.

Angaja™ii Grupului Schaeffler sunt stimula™i înc© de la început. Circa 1300 de persoane

beneficiaz© la INA, FAG ®i LuK de o calificare solid© într-una din cele peste 20 de profesii

tehnico-industriale sau economice. Astfel, Grupul Schaeffler ocup©, în ceea ce prive®te

preg©tirea profesional©, un loc de frunte în industria german©. În plus, se ofer© cursuri

cu accent pe practic© la Academia profesional©. Programul ASINA (Preg©tire profesional©

®i studiu la INA) combin© preg©tirea profesional©, studiul la o ®coal© superioar© de

specialitate ®i lucrul cu norm© redus©. Elevii, studen™ii, cei ce se preg©tesc pentru a-®i

lua diploma ®i doctoranzii au în plus numeroase posibilit©™i de a face practic© ®i lucr©ri

®tiin™ifice.

Stimularea înc© de la început

pentru circa 1300 de persoane care

se calific© în peste 20 de meserii

tehnico-industriale ®i economice.

Printr-o perfec™ionare în

domeniu, Grupul Schaeffler

ofer© multiple posibilit©™i
pentru o carier© profesional©.
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Produsele Grupului Schaeffler contribuie eficient la protec™ia mediului, de ex. printr-o frecare redus© sau

o durat© de exploatare mai mare a ma®inilor, sau prin reducerea consumului ®i a noxelor la vehicule.
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Factori ai succesului Grupului Schaeffler

Management consecvent

Împreun© cu orientarea pe termen lung ®i consecven™a, managementul eficient al mediului

se num©r© printre obiectivele întreprinderilor din Grupul Schaeffler. Protec™ia mediului

se practic© ®i din convingerea c© prin aceasta se poate aduce o important© contribu™ie

la succesul ®i d©inuirea întreprinderii. Prin certificarea din punct de vedere al mediului

a tuturor loca™iilor din lumea întreag© ®i în conformitate cu standardele germane foarte

înalte, Grupul Schaeffler ocup© un loc frunta® pe plan interna™ional în privin™a protec™iei

mediului.

Principiile privind mediul înconjur©tor, unitare pentru toate întreprinderile Grupului

Schaeffler, constituie baza succesului managementului de mediu. În privin™a aceasta, to™i

angaja™ii se oblig© s© respecte legile privind mediul ®i s© aplice programele stabilite.

Întreprinderile Grupului Schaeffler sunt certificate în toat© lumea, în fiecare loca™ie, conform

ISO 14001. Multe loca™ii, ®i în afara Europei, sunt validate conform decretului EMAS, care

este ®i mai strict. Numeroase distinc™ii din partea clien™ilor, a asocia™iilor ®i guvernelor

din lumea întreag© dovedesc angajamentul remarcabil al Grupului Schaeffler în privin™a

protec™iei mediului.

În cadrul fabrica™iei, toate procesele sunt verificate din punct de vedere al efectului asupra

mediului, în conformitate cu prevederile legale ®i interne. Astfel, riscurile pot fi reduse

la minimum, iar efectele asupra mediului pot fi men™inute la un nivel cât mai sc©zut.

Si produsele finite ajut© mult la reducerea polu©rii mediului ®i protejarea resurselor.

Astfel, ele contribuie, printre altele, la reducerea consumului de combustibil ®i a

emisiilor autovehiculelor ®i fac posibil© producerea energiei prin metode alternative

(de exemplu energia eolian©).

În contextul cultiv©rii consecven™ei, Grupul Schaeffler ader© la un cuprinz©tor cod de

comportament, valabil pentru întreprinderile din întreaga lume. Prin aceasta, întreprinderea

î®i asum© respectarea unor înalte standarde sociale, ecologice ®i de legisla™ia muncii.

Aceste cerin™e sunt valabile în egal© m©sur© pentru angaja™i ®i pentru to™i furnizorii.

O politic© ecologic© unitar© la

nivel mondial formeaz© baza

managementului eficient al mediului

la Grupul Schaeffler.

Toate procesele de fabrica™ie se
desf©®oar© cu respectarea unor

prevederi stricte, legale ®i interne,

de protec™ie a mediului.
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Împreun© punem lumea în mi®care
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Într-o lume care cunoa®te o dezvoltare din ce în ce

mai rapid© ®i în care prognozele se împlinesc ®i sunt

dep©®ite tot mai repede, ne asum©m ca întreprindere

familial©, responsabilitatea de a nu reac™iona prin

asteptare. Noi, Grupul Schaeffler trebuie s© fim

competitivi si uni™i, s© ne concentr©m cu încredere

for™ele în atingerea ™elurilor. Am f©cut multe pentru

a ajunge la vârf. INA, FAG ®i LuK au crescut împreun©
în Grupul Schaeffler. Cu vointa neab©tut© de a

cunoa®te succesul, cu perseveren™© în ceea ce facem

®i mai ales cu pasiune pentru întreprinderea noastr©
„împreun©, punem lumea în mi®care“.

Am promovat întotdeauna competen™a angaja™ilor

no®tri ®i am mizat pe investi™ii direc™ionate în

domeniul cercet©rii ®i dezvolt©rii. Ne-au c©l©uzit

în acest proces astept©rile clien™ilor nostri. Ace®tia

ne-au cerut sa le fim al©turi pe pie™ele nou create,

sau în curs de dezvoltare. La baza succesului nostru

au stat intotdeauna competen™a tehnic© ®i comercial©,

implicarea angaja™ilor no®tri de excep™ie, angajamentul

nostru regional, ®i faptul c© am avut permanent în

vedere si tendin™ele mondiale.

Nu doar responsabilitatea ®i consecven™a în

conducerea întreprinderii au ghidat dezvoltarea

noastr©, ci ®i crearea unei leg©turi active între

istoria întreprinderii ®i cultura noastra corporativ©.

Disponibilitatea extraordinar©, încrederea reciproc©
®i profesionalismul au fost cultivate permanent ®i

®i-au dovedit for™a si tr©inicia.

În sensul promov©rii încrederii în întreprinderea

noastr© de familie, ac™ionarii ®i conducerea Grupului

Schaeffler consider© c© le revine sarcina dezvolt©rii

pe mai departe in mod responsabil si cu succes a

acestei întreprinderi.

Maria-Elisabeth Schaeffler

Ac™ionar©

Ec. lic. HSG Georg F.W. Schaeffler

Doctor în drept/LLM

Ac™ionar

Dr. Jürgen M. Geißinger

Pre®edintele consiliului de administra™ie


