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Florin Păduraru, Administrator Romania Hidro Service:
Cu mașina Sunnen am reușit să închid cercul!

PROFILUL CLIENTULUI

BACKGROUND

Companie: ROMANIA HIDRO SERVICE S.R.L.

Obiect de activitate: fabricarea și comercializarea de 
garnituri hidraulice (racloare, manșete U, simeringuri, 
inele O, seturi de manșete V, garnituri compozite 
pentru tijă și piston etc.), sertizarea de furtunuri

Unici reprezentați în Europa de EST a �rmelor
GUARNITEC GROUP Italia și EVCO Franța, ROMANIA 
HIDRO SERVICE prelucrează garnituri în orice pro�l 
până la dimensiunea de 620 mm diametrul exterior. 
Începând cu anul 2015, compania devine unic 

distribuitor ASO Group Cromsteel în 
România pentru bară cromată, țeavă honu-
ită, țeavă cromată exterior, țeavă cromată 
exterior și honuită interior.

hidraulice și industriale și repararea 
de cilindri hidraulici.

Adresă: Strada Primăverii nr. 3, 
Târgu Jiu, județul Gorj
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Soluția integrată pentru prelucrări mecanice.

PROVOCAREA 
Managementul ROMANIA HIDRO SERVICE a decis să 
ofere toată gama de produse și de servicii legate de 
garniturile hidraulice pentru a deveni alegerea 
numărul 1 în acest domeniu. 

”Vroiam să închid cercul, în sensul că producem toate 
tipurile de hidraulice și nu puteam realiza așa cum 
ne-am � dorit cele care nu erau standard. Și aveam

Controlerul CNC so�sticat face seria HTC (honuire țevi 
lungi) de la SUNNEN să �e cea mai bună alegere 
pentru prelucrarea găurilor de diametru mic în 
piesele lungi/țevi.

Seria HTC Sunnen încorporează un PC industrial cu 2 
axe pentru toate funcțiile de control, inclusiv poziția 

nevoie de o soluție pentru a onora și comen-
zile mai speciale de hidraulice. Suntem, de 
altfel, și producători de cilindri.”

Florin Păduraru,
Administrator ROMANIA HIDRO SERVICE

curselor, controlul mișcării, avansul pietrei 
abrazive și presiunea de tăiere pentru 
controlul optim al geometriei găurii. Contro- 
lerul mașinii reduce timpul de setare, ceea 
ce înseamnă o muncă mai ușoară și mai 
e�cientă.

»  Pentru a asigura o setare cât mai rapidă, 
există o opțiune de retragere și extindere 
rapidă a capului de honuit, această operație 
se poate face de la panoul de comandă. 
Controlerul mașinii monitorizează presiunea 
de alimentare și sarcina axului pentru a 
permite o protecție maximă împotriva 
suprasolicitării sculelor.

Sunnen Tube Hone Machine HTC 10.000 W
mașină de honuire

»  Programarea prin Touch Screen (ecran tactil) 
elimină confuziile care pot apărea atunci când se 
utilizează pentru programare o tastatură normală. 
Acest aspect reduce timpul de setare. Pur și simplu se 
atinge ecranul pentru a introduce speci�cațiile piesei 
în lucru. Programul recomandă scula necesară pentru 
efectuarea operației și calculează viteza de rotație a 
arborelui. Cel mai important, va seta mașina 
corespunzător cu aceste speci�cații.

Avantaje ale părții mecanice

SOLUȚII FURNIZATE
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”Cu această mașină Sunnen (honuire țevi lungi) am 
reușit să închidem cercul și să oferim un pachet 
complet de produse și servicii clienților. Cifra de 
afaceri a crescut și datorită acestei mașini, putem 
onora acum comenzi noi și avem o acoperire mult 
mai bună a pieței.” 

Florin Păduraru,
Administrator ROMANIA HIDRO SERVICE

”Când mi-am luat mașină la început 

vroiam Dacia și apoi am cumpărat 

Mercedes. Așa a fost și cu mașina de 

honuit. Am analizat comenzile și puterea 

pieței și am ales modelul de honuit 

Sunnen cel mai mare și mai capabil, ca să 

putem face cât mai multe cu mașina. 

Suntem mulțumiți de colaborarea cu 

Allmetech și sper că și invers e valabil; îi 

recomand cu încredere.”

Florin Păduraru
Administrator
ROMANIA HIDRO SERVICE

»  Susținerea creșterii cifrei de afaceri cu 28%, de la 
2.500.000 euro în 2014 la 3.200.000 euro în 2016

»  Creșterea numărului de comenzi și clienți

»  Acoperirea 100% a cerințelor pieței

REZULTATELE COLABORĂRII: 

»  Dispozitivul standard de �xare a pieselor 
este universal, simplu și poate prinde piese 
cu diametre exterioare care variază de la 
Ø20 la Ø400 mm.

»  Modul special corectează automat erorile geome-
triei alezajului.

»  Cursa rapidă a căruciorului ușurează operația de 
măsurare și inspecție a găurilor, precum și operația de 
schimbare a pietrelor abrazive și a pieselor de lucru.


