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PRIMAGRA

COMPANIE

“[...] succesul nostru continuu ca afacere este strâns legat de 

angajamentul nostru pentru excelență, de reputația pe care o 

avem pentru prestarea unor servicii de foarte bună calitate și de 

aderarea noastră la aceste standarde și la aceste valori!” 

(Primagra - Cod de etică și conduită în afaceri)



“Într-o piață în permanentă tranziție și în care schimbarea este 
regula de bază, am reușit să ne diferențiem și să ne consolidăm 

locul și poziția. Dezvoltarea Primagra s-a bazat, în primul rând, pe 
reguli și pe respect atât pentru clienți, cât și pentru concurență!”

Costică Tudosă
Manager General



ECHIPA
123 angajați

100% capital românesc

23 ani de experiență

12.000 clienți

19 furnizori de renume mondial

1.345.000 produse în stoc

11.560 mp

123 de angajați formează în acest moment 

familia Primagra. 123 de caractere, experiențe 

personale și profesionale...  123 de „diversități“.  

Tot atâția membri activi ai unui organism 

perfectibil, numit echipă.



PUTERE
MISCARE
PRECIZIE

Am ales nu doar cele mai bune soluții și 

parteneriate pentru clienții noștri, ci și oameni 

profesioniști, proactivi și inclinați spre dezvoltare. 

Am investit constant și am încurajat aceste 

demersuri astfel încât, în prezent, suntem o 

companie care oferă servicii personalizate în 

condiții de siguranță maximă.



 În cei 23 de ani de activitate, am întâmpinat 
situații dintre cele mai diverse. Am învățat 

de la fiecare, am extras esența fiecărei 
experiențe știind, încă de la început, că 

acesta este drumul spre cunoaștere.
Primagra înseamnă maturitate, 

responsabilitate, fidelitate față de valorile cu 
care am pornit la drum!



PUTEREA
TRANSMISIEI

CONCEPT

Suntem un organism viu, construit genetic să 

progreseze, cu gândirea vizionarilor de demult, dar 

ancorați în tendințele secolului XXI.

Suntem pregătiți să învingem orice obstacol care ne 

oprește să ajungem la tine cu soluțiile optime!

Primagra reprezintă mobilitatea!



OIL

COMPANIE

PRIMAGRA

Dezvoltarea continuă este prima cerință pe 

care am considerat că trebuie să o îndeplinim 

în calitate de furnizor complet de produse și 

servicii industriale.

În urma parteneriatului încheiat cu 

Rompetrol, am devenit distribuitor regional 

de carburant, susținând eficiența a mii de 

clienți prin cele 13 stații Express.



PRIMAGRA

Venim mai aproape de clienții noștri, dezvoltând noi pârghii de interacțiune 

online și actualizăm politicile firmei la noile tendințe în domeniu. 

Prin noua platformă online dedicată tuturor sectoarelor industriale, 

facilităm accesul la un stoc diversificat de produse, la informații tehnice de 

specialitate și la consultanță tehnică dedicată.

Astfel, suntem cu un pas mai aproape de tine!



Conștientizăm importanța calității pentru produsele pe care le 

comercializăm, precum și necesitatea funcționarii utilajelor 

industriale în condiții de maximă siguranță.

Pentru aceasta, ne bazăm pe furnizorii noștri - companii cu peste 

un secol de experiență în domeniu, cu sprijinul cărora putem 

îndeplini și cele mai diverse solicitări. Deținem certificări pentru 

comercializarea tuturor produselor din portofoliu și beneficiem 

de susținere tehnică din partea producătorilor.

FURNIZORII
NOSTRI

Începând cu tehnologia de producere în masă a bilelor, a rolelor ac, a 

tacheților hidraulici, continuând cu cel mai mare și complex stand de 

probă ASTRAIOS - pentru acționarea turbinelor eoliene și până la execuția 

celui mai mare actuator din lume și crearea unui nou corp de rostogolire 

rolă-bilă, Schaeffler se află printre primii 10 mari inventatori din 

Germania. 

Cei peste  85.000 de angajați din aproximativ  170 de locații, din 50 de 

țări, promovează cu succes “mobilitatea  pentru ziua de mâine”.

De la producerea primului rulment cu bile în Japonia, în 1916, NSK a avut 

o evoluție spectaculoasă în industria rulmenților, fiind recunoscută, 

printre altele, pentru rulmenții de precizie și miniaturali utilizați, cu 

precădere, în industria medicală - la instrumente pentru terapii sau 

diagnosticare.  

Astăzi, cei 31.600 de angajați “controlează mișcarea” în 210 centre de 

asistență tehnică de pe 4 continente.

Rulmenții de precizie Timken susțin funcțiile critice ale ”Rover”- ului din 

misiunile spațiale NASA. Trenurile de aterizare ale avioanelor sunt echipate, 

de asemenea, cu rulmenți radial-axiali cu role conice, patentați în 1898 de 

Henry Timken. 

Zilnic, 14.000 de angajați Timken, din 28 de țări, de pe 6 continente, “mențin 

lumea în mișcare”.

“Pentru că viitorul începe în fiecare zi!”

Mobilitatea sustenabilă și eficientă este una dintre cele mai importante 

misiuni ale viitorului – dar și misiunea Siemens. Inovațiile și tehnologiile 

dezvoltate de Siemens asigură un viitor durabil și mobil, eficient și ecologic. 

Cei peste 170 de ani de experiență și numeroase inovații au făcut ca 

Siemens să fie un partener complet în dezvoltarea și implementarea de 

soluții tehnice integrate. Motoare electrice de uz industrial, motoare de 

tracțiune – navale și feroviare, motoreductoare -  în numeroase variante  – 

își găsesc aplicația în diverse domenii industriale, cu sprijinul a peste 

350.000 de angajați din 200 de țări.



Compania suedeza Elos Fixturlaser AB, unul din liderii mondiali în 

producerea de sisteme de aliniere bazate pe tehnologii cu laser, a fost 

achiziționată în 2014 de grupul francez ACOEM. Deși tânără ca vârstă, 

compania și-a câstigat un prestigiu internațional în domeniu, în primul rând 

datorită inovațiilor aduse în tehnologia de precizie, precum și datorită 

dezvoltării laserului cu lumină roșie, care a îmbunătățit vizibil sectorul de 

mentenanță și de aliniere a utilajelor și a componentelor acestora.

Din 1947 Weicon reprezintă o gamă de produse inovatoare, folosite cu 

succes în toate domeniile industriale pentru reparații și mentenanță, 

devenind renumite în peste 70 de țări. De la produse chimico-tehnice și 

până la unelte de specialitate, compania respectă standardele de calitate 

internaționale și adaptează performanța și calitatea serviciilor, la 

cerințele fiecărei aplicații industriale.

De aproape 150 de ani, Optibelt este un nume important în producția de 

curele de transmisie.  

Cu 8 centre de producție în întrega lume și 2000 de angajați, Optibelt produce 

curele de înaltă performanță și pune, în mod special, accentul pe proprietăți 

specifice pentru fiecare gama de produse, scopul final fiind obținerea unei 

fiabilități maxime.

Cu aproximativ 70 de ani de experiență în producerea rulmenților, calitatea 

produselor lansate sub acest brand a adus companiei  cehe nu doar 

recunoaștere la nivel mondial, ci și proiecte  importante alături de firme ca 

Skoda Transportation sau Trashmash Holding Rusia - ambele  pentru 

rulmenți  cu role butoi destinate aplicațiilor în domeniul feroviar.

Patentarea lanțului cu role, în 1880, de către Hans Renold, a pus bazele unei 

industrii complet noi la acea dată. Dezvoltarea permanentă de soluții noi 

adaptate pieței în continuă dezvoltare și îmbunătățirea permanentă a calității 

produselor, au transformat compania într-un partener de încredere în 

domeniul transmisiei puterii prin lanțuri.

De la producția de lanturi pentru biciclete începută în 1893, Wippermann a 

ajuns astăzi un producător de top internațional în domeniul lanțurilor 

industriale.  Calitatea produselor este asigurată de materia primă folosită, de 

competența înaltă în prelucrarea produselor semifabricate, precum și de 

aplicarea  unor proceduri complexe  de tratament termic și de acoperire.

Cu o vechime de peste 100 de ani, compania Flender a fost fondată în 

Germania, de catre Alfred Friedrich Flender. În prezent, Flender are peste 6000 

de angajați în producție, logistică, achiziții, cercetare și dezvoltare și 10 locații 

prezente în 5 țări. Flender GmbH produce reductoare de dimensiuni medii și 

mari și o gamă variată de cuplaje elastice, rigide, hidraulice, pentru o gamă 

largă de aplicații. Flender servește aproape tuturor industriilor: ciment,

minerit, chimie si petrochimie, diferite sectoare de producere a energiei ș.a. 

Prin produsele de înaltă calitate și fiabilitate, Flender reprezintă un etalon în 

transmisia puterii.



Pentru a satisface nevoile actuale și viitoare, Centrul de cercetare și dezvoltare 

NTN-SNR definește și implementează procesele și echipamentele de producție 

pentru rulmenți și alte produse inovatoare. NTN SNR este lider mondial în 

producția de rulmenți, sisteme de ghidare liniară, scule și dispozitive pentru 

montarea și demontarea rulmenților.  

MÄDLER a fost fondată în anul 1882 la Berlin, de către Bruno Madler. Dacă

la început Madler s-a ocupat de comerțul cu materiale de constructii și 

unelte de mână, în acest moment a ajuns unul dintre cei mai mari furnizori 

de produse tehnice din Europa. Elemente de transmisie a puterii, scule, 

piese dupa DIN, amortizoare, pneumatică, ghidaje și rulmenți liniari, 

șuruburi cu bile, reductoare, motoreductoare, adezivi și etanșanți - 

MÄDLER® este cunoscut, în acest moment, la nivel global pentru gama sa 

extinsă de produse cu cea mai bună disponibilitate.

De la înființarea, sa în anul 1993, marca CX s-a concentrat pe dezvoltarea 

unei game largi de tehnologii și produse pentru aproape toate tipurile de 

mașini și dispozitive utilizate în toate sectoarele industriale.

Calitatea înaltă ce caracterizează produsele CX, precum și 

profesionalismul și organizarea, reprezintă o bază solidă pentru a oferi 

colaboratorilor produse și servicii de cea mai înaltă calitate.

PIX este o afacere de familie cu peste 50 de ani de experiență în producția 

de curele de transmisie din cauciuc și produse conexe. Compania dispune 

de unități de fabricare ultramodernă a curelelor, precum și de o instalație 

complexă de preparare automată a cauciucului.

Emerson a fost fondată în 1890 în St. Louis, Missouri, ca producător de 

motoare electrice și ventilatoare. În urmatorii 100 de ani, a crescut de la 

un producător regional, la o companie globală ce oferă soluții inovatoare 

de tehnologie și de inginerie pentru clienții de pe piețele industriale, 

comerciale și rezidențiale. 

Din 1992, compania INTRAMARK ocupă un loc important în distribuția de 

produse de etanșare de calitate pe piața din Ungaria și România. S-a 

remarcat, printre altele, prin aceea că a asimilat tehnologia de execuție 

pe strung CNC, a elementelor  de etanșare hidraulică și pneumatică,  a 

elementelor de ghidare și a altor piese circulare până la un diametru de 

400 mm, din PU92, POM, Teflon, NBR etc.

În 2011 CAVEX® GmbH & Co. KG a preluat gama de reductoare melcate 

de la Siemens AG. Angrenajul CAVEX® dezvoltat de Flender oferă o 

durabilitate și o fiabilitate inegalabile pentru această gamă de produse. 

CAVEX® continuă lunga istorie a calității Flender și produce gama 

completă de reductoare Flender CAVEX®. Gama CAVEX®HD cuprinde 

reductoare din oțel inoxidabil, utilizate în industriile alimentară și 

farmaceutică, pentru care s-au stabilit noi standarde.

Începând cu 2016 am inițiat colaborarea cu GMN Paul Muller 

Industrie GmbH & Co. KG, producator cu peste 90 de ani de 

experiență în domeniile:  rulmenți cu bile de înalta precizie, rulmenți 

hibrizi, broșe și electrobroșe, precum și etanșări, produse care îsi 

găsesc cu usurință  aplicația în industria construcțiilor de mașini și, cu 

precădere, pentru realizarea de mașini-unelte de performanță.



COMPANIE



SECTOARE
INDUSTRIALE
CALITATEA GENEREAZA PERFORMANTA Domeniul nostru de activitate este unul complex; ne adresăm 

tuturor ramurilor micro și macroeconomice din țara noastră și nu 

numai. Fie că vorbim de industrie, agricultură, transport, servicii 

sau alte domenii, produsele noastre își găsesc cu success 

aplicabilitatea.

Rulmenți, curele, lanțuri, produse din categoria transmiterii puterii, 

servicii de mentenanță – toate recomandă o companie stabilă și 

competitivă pe piată. Răspundem tuturor solicitărilor cu maximă 

eficiență și încercăm să găsim cele mai potrivite soluții pentru 

fiecare aplicație în parte.



INDUSTRIA
METALURGICA

Caracteristic industriei metalurgice sunt temperaturile ridicate, mediile extrem de 

agresive, funcționarea în regim continuu. Toate acestea impun utilizarea unor 

rulmenți de dimensiuni mari și rezistenți la aceste condiții de lucru. 

Noi oferim soluții optime prin produse ale căror caracteristici au fost gândite și 

testate pentru a rezista la aceste solicitări.

Rulment radial cu ace 

utilizat în turnarea continuă a oțelului 



INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE 

DE MASINI 
 

Dezvoltându-se încă de la începutul revoluției industriale, industria constructoare de mașini 

putem spune că reprezintă esenta dezvoltarii economice mondiale. Prin subramurile sale extrem 

de diversificate, industria constructoare de mașini furnizeaza utilaje, echipamente, subansamble 

și piese de schimb pentru toate sectoarele economice.

Pentru noi, industria constructoare de mașini înseamnă: producători și reparatori de mașini - 

unelte, de utilaje energetice și miniere, de utilaje chimice și petrochimice, scule și dispozitive, 

rulmenti și lagăre cu rulmenți, tehnică liniară, subansamble și piese de schimb pentru industria 

auto, navală și aeriană, etc.

Rulment radial-axial cu bile ceramice pe un rând, 

de super precizie, pentru lagăruirea arborilor 

principali ai mașinilor unelte.



MATERIAL
RULANT

Ansamblu pentru osiile locomotivelor, 

cu rulment integrat cu role conice 

pe 2 rânduri, capsulat

În prezent, deținem agrement tehnic feroviar pentru rulmenți Schaeffler, Timken și ZKL.                                                        

Datorită clasei de risc ridicate, executarea rulmenților pentru materialul rulant se 

realizează cu deosebită acuratețe, punându-se accent pe calitatea oțelului, a prelucrărilor 

și tratamentelor termice realizându-se, astfel, siguranța transportului feroviar, terestru și 

subteran, de mărfuri sau de călători.



CIMENT SI
MATERIALE DE 
CONSTRUCTII

Rulment radial oscilant cu role butoi 

pe 2 rânduri, folosit la concasoare.

Această industrie este caracterizată, poate, de unul dintre cele mai austere medii de 

lucru. Aici, contaminările cu praf, umiditatea sau solicitările mecanice de intensitate 

și variabilitate ridicate, sunt factori care fac parte integrantă din mediul specific de 

lucru al fabricilor și producătorilor de ciment, al agregatelor al producătorilor de 

materiale de construcții, var, cărămizi, sticlă, faianță, gresie, adezivi.



Rulment de sprijin și rotire 

pentru nacelele centralelor eoliene

Sub umbrela acestei industrii, cuprindem: hidrocentrale, termocentrale, centrale 

nucleare, instalații eoliene și furnizori de materii prime – minerit și gaze naturale, 

precum și alte ramuri industriale conexe.

Venim în întâmpinarea cerințelor acestei industrii, oferind produsele noastre de 

calitate premium: rulmenți, motoare, reductoare, cuplaje, lanțuri.

ENERGIE SI 
ELECTROTEHNICA



Rulment radial-axial cu contact unghiular 

pentru utilaje de prelucrare a lemnului

In accepțiunea noastră, industria lemnului cuprinde toate domeniile de activitate 

care au ca materie primă lemnul: exploatări forestiere, gatere, combinate de 

prelucrare a lemnului, mobilă, articole tehnice și sportive, instrumente muzicale, 

precum  și industria  hârtiei și a ambalajelor din hârtie și carton. 

Pentru această industrie oferim o gamă completă de rulmenți, lagăre cu rulmenți, 

articulații sferice, curele, motoreductoare, cuplaje. 

INDUSTRIA DE 
PRELUCRARE A 
LEMNULUI SI 
HARTIEI



CHIMIE SI
PETROCHIMIE

Rulment axial folosit la reductoarele 

din domeniul extracției și rafiării petrolului 

Industria chimică a fost impulsionată, în ultimele decenii, de dezvoltarea 

agriculturii, a industriei alimentare, precum și a industriei farmaceutice.

De asemenea, produsele finite obținute din prelucrarea petrolului își găsesc 

întrebuințarea în aproape toate ramurile industriale.

Oferim clienților din acest sector cele mai diversificate tipodimensiuni de 

produse pentru motopompe, ventilatoare, compresoare, etc., care se regăsesc 

în procesele tehnologice.



INDUSTRIA
ALIMENTARA

Cilindru de presiune superior

În România, industria alimentară a cunoscut o perioadă de dezvoltare în ultimii ani, cu o cifră de 

afaceri de aproximativ 11 miliarde de euro anual. 

În această categorie ne adresăm fabricilor de morărit și panificație, zahăr, ulei, lactate, tutun, dulciuri, 

îmbuteliatori de apă, suc, bere, alcool și ambalatorilor din industria alimentară.

Din gama de produse oferite acestei industrii, amintim: rulmenții miniaturali cu bile, rulmenții radiali 

cu bile din inox, lagărele cu rulmenți integrați din inox, rulmenții cu ace, rolele de camă, rulmenții 

pentru cale de rulare, bucșele cu bile recirculabile, curelele speciale și lanțurile Gall din inox.



INDUSTRIA
USOARA

Cilindru de presiune superior

Începând cu tehnologiile de finisare ecologică a firelor și până la textilele 

inteligente și la tradițiile culturale  lansate de această industrie,  suntem alături 

de clienții noștri din  domeniul textil, al filaturii de bumbac, al pielărilei și 

încălțămintei, cărora le oferim rulmenți specifici, precum și rulmenți uzuali, 

curele și tehnică liniară.  



INDUSTRIA
NAVALA

Flansă cu rulment radial cu role cilindrice 

integrat pentru motoarele electrice

Când spunem industrie navală, vorbim despre șantiere navale - construcții și reparații 

de nave, dar și despre operatori portuari, fiind incluși aici și reparatorii utilajelor 

folosite pentru încărcare - descărcare.

Pentru această industrie putem oferi rulmenți de dimensiuni medii și mari - radiali cu 

role cilindrice, oscilanți cu role butoi, radial - axiali cu role conice, curele, reductoare, 

motoreductoare, cuplaje, lanțuri Gall.



Rulment radial axial cu bile pe 2 rânduri, 

construcție specială pentru discuri

Agricultura este considerată a fi cea mai veche industrie din lume, dezvoltarea sa întinzându-se pe mii 

de ani, dar și cea mai mare industrie din lume, pășunile și terenurile agricole cultivate ocupând 

aproximativ 50% din terenul locuibil al pamântului.

În accepțiunea noastră, agricultura cuprinde: ferme agricole, combinate zootehnice, silozuri de cereale, 

fabrici de nutrețuri etc. Oferim pentru deținătorii de utilaje și echipamente agricole o gamă largă de 

rulmenți, lagăre cu rulmenți integrați, curele de transmisie, lanțuri, precum și alte produse cu 

aplicabilitate specială.

 
AGRICULTURA 
 



AUTO

Rulment cu role conice pe un rând, 

utilizat la osii de semiremorci

În prezent, industria auto din România se bazează atât pe producătorii de automobile, 

cât și pe o întreagă rețea de producători de componente auto și reparatori.

Pentru toți aceștia oferim rulmenți de top pentru echiparea mașinilor-unelte, tehnică 

liniară, curele și lanțuri Gall.



DINAMICA
Am învăț șat din fiecare colaborare i, prin dedicarea 

ș ț ,i perseveren a oamenilor de calitate  oferim mai mult 

, ă țdecât produse. În prezent  g sim solu ii particulare 

ț . Cu fiecare soluție oferită, pentru aplica ii diverse

suntem mai aproape de următoarea provocare. 

PRODUSE



RULMENTI 
 LAGARE 

 TEHNICA LINIARA
Calitatea produselor oferite de Primagra este certificată 

prin recunoașterea de către producători ca furnizor agreat. 

Oferim, astfel, clienților certitudinea că produsele 

comercializate de noi au origine controlată și sunt de top. 

Certitudinea calității se bazează atât pe experiența 

îndelungată a furnizorilor noștri, precum și pe valoarea 

adăugată oferită prin munca și dedicarea întregii echipe 

Primagra, în cei 23 de ani de activitate.  

Din respect pentru clienții noștri, pentru munca și 

activitatea acestora, am ales ca peste 80% din rulmenții pe 

care îi comercializăm să fie de calitate superioară.



rulmenți și componente

41.200
lagăre

3.700
produse de tehnică liniară

*Stoc Primagra la 30.09.2020

1.114.300



LANTURI 
CURELE
ROTI DE LANT 
SI FULII

Piața românească s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult pe 

segmentul produselor de calitate. În acest context, ne-am 

aliniat cerințelor pieței prin alegerea furnizorilor din rândul 

mărcilor premium.

Prin diversitatea furnizorilor pe care i-am ales pentru această 

gamă de produse, am reușit să acoperim cu success toate 

ramurile industriale și o multitudine de aplicatii. 

Lanțurile, curelele, roțile de lanț și fuliile din portofoliul 

nostru de produse s-au remarcat, în uzul industrial, prin 

performanță, soluții de durată  și calitatea  materialelor, dar și 

a proceselor  de producție, făcând  din aceste  produse aliați 

de încredere  pentru orice segment industrial în care sunt 

folosite, pornind  de la agricultură  și mașini terasiere, la 

roboți și mașini-unelte.

Curele și fulii – 116.500

Lanțuri și roți de lanț – 8.850
*Stoc Primagra la 31.09.2020



CUPLAJE
MOTOREDUCTOARE

REDUCTOARE

 Cuplaje și componente – 1200
*Stoc Primagra la 31.09.2020

Tehnologia de producție de ultimă oră și metodele de testare îmbunătățite continuu de 

furnizorii noștri, asigură produselor din această categorie cel mai înalt nivel de calitate și 

fiabilitate de pe piață. Diversitatea variantelor constructive, noile generații de produse 

inovative și care sustin obiectivele principiului dezvoltării durabile, ne clasifică drept un 

furnizor complet de produse pentru transmisia puterii.

Prin intermediul furnizorilor noștri, punem la dispoziția clienților convertizoare de frecvență, 

motoare, motoreductoare, reductoare, cuplaje rigide și elastice, precum și piesele de schimb 

aferente, disponibile într-o gamă largă de combinații adaptate cerințelor clienților.



PRODUSE 
PENTRU

MENTENANTA

Produsele pentru mentenanță au venit ca o 

completare a produselor din portofoliul nostru 

și ca o reacție la solicitarea clienților. 

Dacă primele produse comercializate de noi, în 

această categorie, au fost unsorile și 

elementele de etanșare, în acest moment 

gama noastră este una diversă și în continuă 

dezvoltare, cuprinzând:  

Instrumente de aliniere cu laser a arborilor cuplați;

Instrumente de aliniere cu laser a fuliilor; 

Dispozitive și instrumente pentru montarea
sau demontarea termică a rulmenților; 

Instrumente pentru mentenanța transmisiilor prin curele;

Dispozitive și instrumente pentru montarea
sau demontarea mecanică a rulmenților; 

Dispozitive pentru montarea sau 
demontarea hidraulică a rulmenților; 

Dispozitive pentru măsurători și inspecții;

Instrumente de colectare și analiză a vibrațiilor;

Spray-uri și lichide tehnice, adezivi și etanșanți; 

Dispozitive de ungere manuale și automate.

Instrumente și produse de mentenanță - 12.500

Elemente de etanșare - 46.500

*Stoc Primagra la 30.09.2020



1. Alegerea sistemului de ghidare liniară adecvat aplicației și echivalarea completă a acestuia, asistență 
tehnică la montaj și soluții de îmbunătățire a performanțelor cu reducerea sau eliminarea totală a 
mentenanței.

2. Proiectarea și execuția unei lăgăruiri, în scopul creșterii fiabilității utilajului dinamic, proiectarea unei 
instalații de ungere, calculul unei instalații de ungere și alegerea calității optime a unsorii.

3. Identificarea și echivalarea tipului de lanț, calculul transmisiei și alegerea tipului de lanț adecvat, 
precum și a roților aferente.

4. Identificarea șurubului cu bile, relevarea capetelor nefiletate, soluții de lăgăruire a acestuia. 

5. Identificarea și echivalarea curelelor de transmisie, calculul unui sistem de transmisie prin curele și 
alinierea fuliilor.

6. Soluții de creștere a randamentului și a fiabilității lanțurilor cinematice printr-o alegere și/sau 
dimensionare corectă a reductoarelor și motoreductoarelor, consultanță în alegerea și dimensionarea 
corectă a transmisiei, echivalarea reductoarelor sau a motoreductoarelor, respectiv  a cuplajelor. 

7. Cursuri și instruiri cu personalul tehnic: 
Rulmenți - montare/demontare, mentenanță, lubrifiere, defecte
Scule și dispozitive pentru montarea/demontarea rulmenților
Tehnică liniară - variante constructive, aplicații
Mentenanță predictivă – diagnoză și măsurători pe utilaje dinamice, instrumente și dispozitive adecvate
Alinieri de arbori, fulii și roți de lanț, dispozitive adecvate
Transmisii mecanice, mentenanță, calcul de dimensionare cuplaje
Aplicații practice și demonstrații pe standuri specializate. SERVICII

Pentru că siguranța reprezintă progres, 

iți oferim servicii personalizate

Consultanta si asistenta tehnica



Servicii de mentenata
Servicii de mentenanță oferite de Primagra:

Alinierea arborilor și măsurători geometrice;

Alinierea transmisiilor prin curele și lanțuri;

Asigurarea tensionării corecte a transmisiilor prin curele;

Măsurători de vibrații și monitorizarea condiției de funcționare a mașinilor;  

Analiză lubrifianți;

Endoscopie;

Termografie;

Asistență la montare/demontare rulmenți;

Reparații/reconditionare rulmenți grei;  

Reparații reductoare și multiplicatoare de turații;

Reparații pompe, ventilatoare și exhaustoare, motoare electrice;

Reparații broșe și electrobroșe pentru mașini unelte;

Reparații echipamente statice - vane, grătare etc.;

Proiectare, montare și punere în funcțiune instalații de ungere și hidraulice.

Servicii de mentenanță realizate în colaborare cu Vibrotest Diagnotic Iași:

Alinierea arborilor și măsurători geometrice;

Echilibrare ventole pe poziție;

Monitorizarea condiției de funcționare;    

Monitorizarea lagărelor de alunecare;

Analiza punctuală a cauzelor care au determinat distrugerea prematură 

a rulmenților (troubleshooting).



INDUSTRIA 4.0
Suntem partenerul competent!

Succesul tău este și succesul nostru!

Revoluția digitală și conectarea componentelor și sistemelor sporesc 

eficiența mașinilor și echipamentelor. 

Primagra, împreuna cu partenerii, conturează în mod activ această 

transformare digitală. 

Și tu poți beneficia de soluțiile noastre dovedite 4.0: 

Monitorizarea transmisiei 4.0

Monitorizarea echipamentelor dinamice 4.0 

Ungerea inteligentă a echipamentelor 4.0

Soluții tehnice suport 4.0



DEZVOLTARE
DURABILA
Implementarea consecventă a directivelor stabilite la nivel internațional în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă, dar și contribuția la optimizarea sistematică a 

consumului de resurse naturale orientat spre viitor, pentru viitor, fac parte 

integrantă din filosofia Primagra. 

Luând în calcul obiectivele Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 2030, 

venim în întâmpinarea clienților cu produse care să îmbunătățească și să prevină 

impactul pe termen lung asupra mediului.

Toti furnizorii noștri au implementat Sistemul de management de mediu ISO 14001.



PRODUCTIE:

Dezvoltarea de tehnologii avansate de producție care să reducă emisia de CO2 în 

atmosferă, să protejeze mediul înconjurător de poluări ireversibile și să utilizeze energii 

neconvenționale.

FURNIZORI DE MATERII PRIME:

Eliminarea substanțelor nocive pentru mediu din materiile prime și utilizarea de noi 

materiale reciclabile în procesul de producție. Reducerea impactului asupra mediului pe 

parcursul lanțului de aprovizionare.

PRODUSE:

Dezvoltarea de produse utilizate pentru aplicații cu impact major în reducerea emisiilor 

de CO2, în aplicații pentru producerea energiei electrice neconvenționale, produse care 

să se “armonizeze” cu mediul înconjurător.

AMBALARE:

Aplicarea regulii celor 3R- reduce, reutilizează, reciclează, în ceea ce privește ambalajele 

și materialele de ambalare.

DISTRIBUTIE:

Reducerea emisiilor de CO2 prin optimizarea și eficientizarea metodelor și mijloacelor de 

transport: dotarea cu vehicule hybride și cu vehicule care funcționează pe bază de gaz 

ecologic.

DESEURI SI RECICLARE:

Dezvoltarea de produse care sunt ușor de reciclat la sfârșitul ciclului de viață. Eliminarea 

cantităților de metale grele din anumite componente și folosirea unsorilor 

biodegradabile.



CERTIFICARI
Integritate, încredere, profesionalism - acestea sunt principiile 

fundamentale care stau la baza activității noastre.

Avem sprijinul celor mai puternici producători internaționali în domeniu, 

cu o experiență de mai bine de un secol astfel încât, putem pune la 

dispoziția clienților toate resursele acumulate și transmise de aceștia.

Calitatea înseamnă, în primul rând, siguranță; siguranța dă naștere unui 

sentiment de încredere, iar încrederea reprezintă fundamentul pentru o 

colaborare solidă.

Începând cu 2005, avem implemantat i îmbunatățim în permanență ș
sistemul de management al calității, cer�ficat de catre TUV Rheinland.



Contacte

PRIMAGRA_SEDIUL CENTRAL
B-dul Sofia Vicoveanca nr. 1, Suceava 
F: +4 0230 533544; T: +4 0230 533528/ 533529
M: +4 0372 748234 / 748235 
office@primagra.ro www.primagra.ro



PRIMAGRA OIL - DOLHASCA

PRIMAGRA SUCEAVA

ORAS DOLHASCA, JUD. SUCEAVA

LOC. ROMÂNESTI, COM. GRANICESTI, 
JUD. SUCEAVA

PRIMAGRA OIL - GRANICESTI

LOC. BAISESTI, COM. CORNU LUNCII, 
JUD. SUCEAVA

PRIMAGRA OIL - CORNU LUNCII

LOC. ZVORISTEA, COM. ZVORISTEA, 
JUD. SUCEAVA

PRIMAGRA OIL - ZVORISTEA

PRIMAGRA OIL - SOLCA

M: +4 0733 990 670

M: +4 0733 990 671

 M: +4 0733 990 672

M: +4 0733 990 673

M: +4 0733 990 674
ORAS. SOLCA, JUD. SUCEAVA

LOC. MALINI, COM. MALINI,
JUD. SUCEAVA

PRIMAGRA OIL - MALINI

ORAS VICOVU DE SUS, JUD. SUCEAVA

PRIMAGRA OIL - VICOVU DE SUS

LOC. OGLINZI, COM. RAUCESTI, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - RAUCESTI

LOC. VAD, COM. DRAGOMIRESTI, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - DRAGOMIRESTI

LOC. LEGHIN, COM. PIPIRIG, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - PIPIRIG

LOC. BURUIENESTI, COM. DOLJESTI, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - DOLJESTI

LOC. TOPOLICENI, COM. POIANA TEIULUI, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - POIANA TEIULUI

LOC. PASTRAVENI, COM. PASTRAVENI, 
JUD. NEAMT

PRIMAGRA OIL - PASTRAVENI

M: +4 0733 990 675

M: +4 0733 990 676

M: +4 0733 990 677

M: +4 0733 990 678

M: +4 0733 990 679

M: +4 0733 990 680

M: +4 0733 990 681

M: +4 0733 990 682

Primagra Oil


