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STEMMANN-TECHNIK
Informații despre companie

De la planificare la producție, totul din aceeași sursă

Sediul central al companiei, și facilitățile de producție din Schüttorf, Germania

STEMMANN-TECHNIK se numără printre
producătorii principali la nivel mondial, în ceea
ce privește componentele de transfer al energiei și datelor, precum și sistemele din tehnologiile industriale și de transport.

Fiecare aplicație este proiectată până la cel
mai mic detaliu, luând în considerare aspecte
economice și de performanță.

Garantăm menținerea unui grad înalt al
calității, prin aplicarea standardelor și
Ca urmare a experienței noastre de 100 ani în normelor internaționale.
inginerie și cercetarea practică, fabricăm
produse de înaltă calitate solicitate în întreaga Sistemul de management al calității implelume, și creăm soluții speciale, inovatoare și mentat are la bază metode standardizate,
personalizate.
alături de structuri pentru modelare și documentare a tuturor proceselor de producție și
O cheie fundamentală a succesului nostru este de afaceri.
înțelegerea importanței calității în toate ariile
companiei, de la consultanța orientată spre
client până la deservirea pe termen lung.
Produsele și serviciile STEMMANN-TECHNIK
urmăresc să îndeplinească toate cerințele,
nevoile și așteptările cumpărătorilor noștri.

STEMMANN-TECHNIK

DIN EN ISO 9001:2008
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Competitor global - Prezență la nivel mondial
Compania noastră a fost fondată la Luxembourg în 1912, de către inginerul August
Stemmann. În acel moment, eram deja
implicați în producerea sistemelor de alimentare pentru macaralele din industria
metalurgică, precum și pentru alte echipamente mobile.
Ansamblurile de inele colectoare pentru echipamentele rotative, precum și sistemele de tip
pantograf pentru industria feroviară, au fost
adăugate mai târziu.
Din 2014, aparținem Corporației Wabtec, un
furnizor global de tehnologii, produse și
servicii din domeniul feroviar și al ingineriilor
industriale.

LOCAȚIILE STEMMANN-TECHNIK, în lume
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STEMMANN-TECHNIK
Tamburi

Tamburi de cablu motorizați, sau cu acționare cu arc

Tamburii sunt utilizați pentru înfășurarea și Aceștia asigură pentru echipamentele mobile o
furnizare permanentă a puterii, datelor de
desfășurarea cablurilor și a furtunelor.
control, și media, precum uleiul hidraulic, lichidului de răcire, sau aerului comprimat.
Producem tamburi cu acționare cu motor, și
tamburi cu acționare cu arc, pentru macarale
de container, macarale portuare și macarale
auto, utilaje miniere de suprafață, tehnologie
de mediu, și multe alte aplicații. Tamburii sunt
proiectați fie cu forma cilindrică, fie sub forma
de spirală.
Datorită mecanismelor robuste, și tehnologiei
de acționare perfect proiectată, tamburii noștri
și-au dovedit valorea în cele mai dure condiții
ale utilizării zilnice.

Tambur motorizat cu formă spiralată
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Sisteme de transmisie / Componente standard și speciale

STEMMANN-TECHNIK are o experiență înde- STEMMANN-TECHNIK produce tamburi de
lungată în crearea și producția sistemelor de cablu special proiectați pentru utiliarea în
transmisie pentru energie și date de control.
condiții de protecție împotriva exploziilor, și este
responsabil
pentru
alimentarea
întregii
electricități către sistemul de tambur motorizat,
inclusiv tabloul de control, panoul de comandă,
și accesoriile speciale.
Aceste sisteme pot fi combinate cu tamburii cu
acționare cu arc sau acționare cu motor, într-un
număr nelimitat de posibilități.

Producem componente importante de sistem,
care reglează direcția de ghidare a cablului,
reduc forțele de tracțiune și previn uzura
mecanică și deteriorarea învelișului de cablu.
Acestea ajută la crearea condițiilor de disponibilitate a întregului sistem de tambur, și la
operarea neîntreruptă.
La fel ca și în cazul tamburilor, sistemul de transmisie este de asemenea fabricat în majoritatea
cazurilor în funcție de specificul comenzilor.
Ansamblurile de inele colectoare, unitățile de
contact și tehnologia date/semnal, sunt configurate individual în funcție de cerințe.

Tambur cu acționare cu arc
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STEMMANN-TECHNIK

Sisteme de cărucioare port-cablu (tip feston)

Linii de alimentare cu transport sigur

Cu cât este mai largă sfera de activitate a
sistemelor și mașinăriilor moderne, cu atât este
mai critică alimentarea cu putere pentru
motoarele acestora și mecanismele de transmisie.

Sistemele noastre tip feston ghidează liniile
flexibile de energie și alimentare exact către
locurile în care sunt necesare, chiar și pe
distanțe lungi.
Liniile de alimentare, liniile de date, sau tubulatura de alimentare cu apa, aer comprimat, etc.,
pot fi transportate pe o distanță predefinită,
daca este necesar de mai multe ori în același
sistem.
În funcție de locație, șinele tip C (profile de
ghidare), traversele de oțel, sau șufele de tensionare pot fi folosite ca șine pentru cărucioare.
Sistemele de cărucioare port-cablu (festoanele)
sunt adecvate și pentru utilizare în interior și în
exterior. Sunt optimizate în cel mai mic detaliu
pentru scopul aplicației.

Cărucior port-cablu KW 1100 acționat cu motor
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Cu ajutorul sistemelor noastre port-cablu,
alimentăm peste tot în lume: zone de lucru,
ateliere, hale de asamblare, precum și macarale industriale din șantierele navale, și sisteme
de transport.

Imagine de ansamblu asupra cărucioarelor portcablu

În funcție de design, sistemele pot susține
sarcini de până la 1000 kg per cărucior. De
obicei, au o acționare mecanică, ca de exemplu
brațul macaralei.
Alternativ, oferim și cărucioare cu acționare cu
motor, pentru o dinamică mai mare, ajungând la
viteze de până la 240 m/ min.

Sistemele de cărucioare portcablu pentru grinzi
tip T
sunt special proiectate pentru macaralele de
dimensiune mare sau medie. Ele transportă linii
lungi de putere sau date, sau furtune heavyduty, fiecare cărucior având capacitatea utilă
de până la 1000 kg.

O gamă largă de accesorii, inclusiv roți
speciale, materiale de instalare, sau tampoane
de amortizare, completează categoria de
produse. Toate componentele sunt solid
construite, și ușor de asamblat. Proiecte individuale sunt bineînțeles de asemenea posibile.

Sistemele de cărucioare portcablu cu șufe de
tensionare
sunt în special utilizate atunci când o zonă
liberă trebuie traversată, însă pe tavan sau pe
perete nu pot fi instalate șine de ghidare.

Construim sisteme tip feston ușoare și grele
(plastic sau oțel), cu role pentru șine tip C,
profile tip T, sau șufe de tensionare.
Alegerea sistemului depinde de locul de instalare, tipul de cabluri ce trebuie transportate, și
de greutatea lor totală.
Sistemele de cărucioare portcablu cu șine tip C
sunt foarte versatile. De exemplu, ele sunt
utilizate pe macaralele utilizate în interior, în
ateliere, sau în zone exterioare pentru asigurarea transmiterii flexibile a puterii sau datelor.

Cărucioare portcablu KW50 și KW80
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STEMMANN-TECHNIK

Linii de alimentare cu conductori

Cea mai sigură cale de transmitere a energiei și datelor

Alimentarea optimă cu energie, și comunicația
de date neîntreruptă, sunt pilonii producției
moderne.
Liniile conductoare STEMMANN-TECHNIK
asigură ambele condiții, eficient și în siguranță.
Procesele eficiente de lucru sunt de multe ori
posibile doar datorită colectorilor / captatorilor
de curent sau adaptoarelor de date aflați de-a
lungul șinei.

Toate liniile conductoare sunt planificate de noi
sub forma unor sisteme complete. Efectuăm
proiectele la locul de instalare, inclusiv supendarea, panoul de comandă și toate celelalte
componente necesare – chiar și pentru liniile
conductoare subterane, inclusiv canalele de
cablu dacă este necesar.

Utilizând componente solide și tehnologii de
sistem sofisticate, putem asigura disponibilitatea permanentă a energiei, acolo unde este
necesara. Conexiunile de date pentru procesele computerizate sunt stabile în permanență și
rămân neîntrerupte.
Sistemele noastre de conductori liniari sporesc
de asemenea și gradul de siguranță pentru
oameni și mediu. În special atunci când transportarea manuală liniilor de energie și date în Design-ul și calitatea liniilor noastre conduczona de lucru este obstructivă și chiar toare garantează o asamblare ușoară și necepericuloasă.
sar redus de mentenanță.
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Imagine de ansamblu asupra sistemelor de linii conductoare

Producem linii de alimentare tip conductori
liniari pentru orice scop, cu structură închisă
sau deschisă, respectiv cu sau fără izolație de
protecție
împotriva
contactului
manual.
Design-ul, materialul și numărul de poli poate
varia în funcție de zona și scopul de utilizare,
personalizate conform cerințelor cumpărătorului.

Liniile conductoare individual izolate
sunt adecvate pentru utilizarea în hale și
ateliere, precum și ca sisteme de exterior.
Izolarea individuală amplă a elementelor
conductive asigură protecția sigură împotriva
contactului de mână (clasa de protecție IP23).

Liniile conductoare compacte
Liniile conductoare deschise
se disting în principal prin structura lor simplu
sunt fabricate pentru industria navala grea. de asamblat, și tehnologia de conectare,
Robust construite și proiectate pentru curenți permițându-le să fie extinse sau modificate în
de înaltă tensiune, ele funcționează perfect și în orice moment. De asemenea, corespund clasei
condiții de mediu extreme / zone exterioare.
de protecție IP23).

SCL - Stemmann Conductor Line
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Ansambluri cu inele colectoare

Transmisie de energie și de date pentru utilaje rotative

Ansamblurile cu inele colectoare se utilizează în
toate acele aplicații care, din cauza mișcării
lor de rotație, nu pot fi alimentate cu energie
sau date printr-o linie fixă.

Sistemele noastre se bucură de o reputație
excelentă în toată lumea, și au semnificat
încredere și calitate de-a lungul deceniilor.
Suntem extrem de specializați în proiectarea și
producerea inelelor colectoare și a sistemelor
de transmisie a datelor – ca soluții specifice
pentru aplicațiile clienților noștri.
Zonele de utilizare pentru aceste produse
variază de la utilajele de construcții,
automatizările de producție, și sistemele tip
macara, până la industria de unelte și tehnologia de mediu, precum parcurile de energie
eoliană, stațiile de tratare a apelor, robotică,
planetarii, și tehnologiile radar. De asemenea
echipăm sisteme anti-explozie cu canale integrate, de exemplu pentru navele de producție
combustibil.

Ansamblu cu inele colectoare anti-ex
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Tehnologii și soluții de sistem

Sistemele noastre sunt caracterizate de structura compactă, componentele robuste, și durabilitate. Inelele colectoare, unitățile de contact și
transfer energie pentru tehnologia date/semnal
sunt fabricate individual, și configurate pentru
fiecare set de cerințe.

Sisteme carbon/bronz
pentru transmisie convențională
de energie și date

Dispunem de o gamă largă de produse standardizate și tehnologii înalt dezvoltate, pentru a crea
soluția tehnică și financiară perfectă pentru
fiecare client. Totodată, și pentru cerințe complexe și condiții de utilizare extreme.

Inele colectoare în carcasă turnată
pentru aplicații cu vibrații și
viteze mari de rotație

Tehnologia noastră pentru sistemele cu inele
colectoare acoperă o sferă largă de aplicații.
Sistemele noastre sunt construite pentru aplicația
specifică a clientului conform cerințelor sale
individuale, fiind adaptate la specificațiile tehnice și la cerințele de mediu.
Îmbunătățind constant standardele, și folosind
tehnologie inovatoare, ne asigurăm că soluțiile
noastre își mențin calitatea pe termen lung.
Tehnologia îmbunătățită înseamnă profitabilitate și funcționalitate sporite, ca de
exemplu prin structurile cu dimensiuni reduse,
performanța mai mare, și cicluri de viață mai
lungi.

TEHNOLOGII STANDARD

Sisteme PCB
pentru transferul de semnale/date
digitale sau de energie

Sisteme de contact multi-filare
cu straturi multiple pentru transmisii
de semnal jos
Sistemul STEMMANN-TECHNIK SICL10
bara de contact plată pentru diametre
foarte mari/ concentrice
TEHNOLOGII PENTRU SOLUȚII SPECIALE
Sisteme carbon/carbon
special dezvoltate pentru viteze
de rotație extrem de mari
Sisteme optice
pentru transmisie fără contact a semnalelor
Sisteme curenți înalți
pentru performanță maximă în cele mai
restrânse spații
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologie feroviară

Pantografele STEMMANN-TECHNIK

Pantografele cu instalare pe plafon alimentează
trenurile și alte vehicule feroviare cu energie de
la firele conductive de deasupra, astfel încât
pasagerii și bunurile să ajungă în siguranță la
destinație.

STEMMANN-TECHNIK este implicat în
dezvoltarea și producerea pantografelor de
mai mult de 60 de ani. Produsele noastre sunt
utilizate pentru servicii cu viteză mare, transport regional și local, tramvaie și căi ferate
metropolitane, metrouri, locomotive, vehicule
de tracțiune feroviare, în industrie și minerit, pe
locomotivele și camioanele de mină.
Aceste produse se bucură de o reputație
excelentă printre producători și operatorii feroviari.
Fiecare dintre pantografele noastre este
special dezvoltat și produs conform cerințelor
clienților, și caracteristicile rețelei de alimentare, în baza unei game largi de modele de
serie. Acest lucru duce la crearea soluțiilor
individuale optime, la cost minim, și în cel mai
scurt timp posibil.

Pantografe DSA 380 cu montaj pe plafon
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Pantografele pentru distanțe lungi și transport local

Fabrica noastră din Schüttorf acoperă întreaga
sferă de producție în ceea ce privește pantografele. De la cercetare și dezvoltarea unor
detalii inovatoare, până la producția și asamblarea componentelor într-un produs final.

Transport local
Adaptat la specificațiile și cerințele clientului,
producem pantografe cu instalare pe plafon de
înalță performanță pentru transport local
(vehicule feroviare ușoare), pe baza unui
design nou orientat spre eficiență, rapid, cu preț
Dispunem de un grad foarte înalt de integrare rezonabil, și necesitate redusă de întreținere.
verticală, și aptitudini excelente de fabricație, Din aceste motive, gama de pantografe Fb este
dezvoltate de-a lungul anilor.
astazi una dintre cele mai populare pantografe
utilizate în transportul local.
Transport pe distanțe mari
Pantografele noastre din seriile „Panto® “ și
„DSA“ sunt dezvoltate pentru performanță
maximă a transportului pe distanțe lungi.
Design-ul lor, ce încorporează materiale
ușoare de înaltă rezistență, și tehnologii inovatoare, și-a dovedit valoarea în foarte multe țări în cele mai dure condiții.
Pantografele din seriile „Panto® “ și „DSA“ pot fi
proiectate pentru rețele AC și DC, atingând
viteze de operare de până la 380 km/h.

Pantograf Fb 800 cu montaj pe plafon
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologie feroviară

Colectorul de curent a 3-a șină

Trenurile locale, metrourile și tramvaiele Sistemele noastre a 3-a șină ating o eficiență
funcționează pe electricitatea de la așa zisele mare datorită unui grad sporit de integrare
„a 3-a șină“, care rulează paralel față de șine. verticală și verificărilor intensive ale calității, la
sediul nostru din Germania, precum și testelor
STEMMANN-TECHNIK este specializată în constante de performanță.
soluțiile inovatoare individuale din sfera colectorilor de curent a 3-a șină. Aceștia sunt întot- Pantografele sunt fixate și demontate manual
deauna planificați, construiți și produși în sau via telecomandă, respectiv printr-un sistem
cooperare cu clienții, conform specificațiilor lor. mecanic sau pneumatic. Aceste doua sisteme
standard stau la baza construcției.
Ajustări individuale pentru fiecare caz separat
se pot deci efectua rapid și eficient din punct de
vedere al costurilor.
.
SISTEME DE COLECTORI DE CURENT A 3-A ȘINĂ

Sistem rulare în partea superioară
Sistem rulare în partea inferioară
Sistem rulare lateral

Colectorul de curent a 3-a șină, sistem pneumatic
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Dezvoltăm sistemul perfect pentru fiecare tip de
vehicul, model de vehicul, și rețea feroviară.

© 2012 Siemens AG – prin amabilitatea Siemens

Contacte de împământare frost ®

Contactele de împământare sunt punți de
curent pe axele rotative ale vehiculelor feroviare acționate electric. Ele direcționează ciclul
de curent în jurul zonelor critice ale rulmentului
pentru a evita deteriorarea.

Contactele de împământare frost® se utilizează
de asemenea ca și componente para-trăznet
pentru turbinele de energie eoliană.

Furnizăm sistemele adecvate de protecție
împotriva trăznetelor, formulăm propuneri
Contactele de împământare frost® au o structură tehnice de instalare, oferim consultanță asupra
robustă și încorporează suporți de perii cu perii alegerii materialelor, și efectuăm încercări și
de grafit, un disc rotativ de contact, sau un inel teste conform cerințelor clientului.
colector fabricat din aliaje speciale de metal.
Dimensiunile contactului se determină în
DOMENII DE UTILIZARE
funcție de poziția rulmentului roții, și se pliază
Transport pe distanțe lungi
cerințelor clientului.
STEMMANN-TECHNIK proiectează și produce cu succes, încă din 1930, contacte de
împământare. Sistemele noastre sunt utilizate
peste tot în lume.

unități de tracțiune ICE, vagoane de cale ferată,
trailere, etc.

Transport local
trenuri regionale, metrou, căi ferate municipale, etc.
Soluții speciale
vehicule cu înălțime redusă, trenuri cu viteză mare
și vehicule speciale
Turbine de energie eoliană
sisteme de protecție împotriva trăznetelor
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STEMMANN-TECHNIK
Service

Service în toate zonele

Satisfacția clientului este principala noastră prioritate; este componenta cheie pentru un
succes comun de durată.
Gamă largă de servicii

Rețea internațională de servicii locale

Oferim servicii extinse ajustate la cerințele
clienților noștri, încorporând 100 de ani de
experiență și calificarea noastră tehnică în
design, dezvoltare, producție și aplicații practice.
Tratăm cu grijă necesitățile clienților și
cumpărătorilor noștri, gândim într-o manieră
holistică orientată spre soluții, acționăm flexibil
și oferim asistență rapidă în Germania, și peste
granițe.

Conexiunile internaționale cu partenerii
noștri de vânzări și service din toată lumea
ne permit să satisfacem cerințele individuale
ale clienților conform celor mai înalte
exigențe.
Oriunde în lume, și fără îndoială cu aceeași
calitate precum cea obținută în Germania.
Punerea în funcțiune la sediul beneficiarului
de către inginerii noștri este doar unul din
nenumăratele exemple de acest fel.

Ca producător, vă vom oferi piese de schimb Fie în Europa, sau oriunde altundeva în
originale, „Made in Germany“, pe toată durata lume: puteți conta întotdeauna pe noi!
de viață a produselor noastre.
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CALITATE „MADE IN GERMANY“

PRODUSE INDUSTRIALE - INDUSTRIEPRODUKTE

CĂRUCIOARE PORT-CABLU
LEITUNGSWAGEN-SYSTEME

TAMBURI
LEITUNGSTROMMELN

SCHLEIFRINGÜBERTRAGER

LINII CONDUCTOARE
SCHLEIFLEITUNGEN

CONTACTE DE ÎMPĂMÂNTARE frost®
frost ® ERDUNGSKONTAKTE

SISTEME STINGER
STINGER-SYSTEME

ANSAMBLURI CU INELE COLECTOARE

RAILWAY PRODUCTS · BAHNPRODUKTE

STG – Profilul companiei RO – NR. PRINT 57

PANTOGRAFE
DACHSTROMABNEHMER

S.C. AROS S.R.L.
B-dul Saturn nr. 37
500445

Brașov – România

Tel.:

+ 40 730 040 117

Email:

office@aros.biz

Web:

www.aros.biz

COLECTOARE DE CURENT A 3-A ȘINĂ
DRITTE-SCHIENE-STROMABNEHMER

STEMMANN-TECHNIK GmbH
Niedersachsenstr. 2
4 8 4 6 5 Schüttorf · Germany
PO-Box · Postfach :
1460
Phone : + 4 9 5 9 2 3 81 0
Fax
: + 4 9 5 9 2 3 81 - 100

sales@stemmann.de

