Delegație economică la Timișoara și Oradea în perioada 25-26 februarie 2019
#
FIRMĂ / ADRESĂ
COORDONARE DIN PARTEA MINISTERULUI
1

Ministerul pentru Economie, Transport,
Agricultură și Viticultură
Stiftsstraße 9
55116 Mainz

DATE DE CONTACT

BRANȘĂ / SCOPURI

DESCRIERE FIRMĂ

Website: www.stmwi.bayern.de

DELEGAȚIE ECONOMICĂ
Profilul firmei:
Activitatea firmei o constituie fabricarea și distribuția de piese ștanțate, trasate și presate precum și a componentelor
vopsite și montate. Gama de produse cuprinde: tehnică de ștanțare și formare (foi de oțel și aluminium cu grosimea
materialului de la 0,5 până la 5 mm, lățime de bandă până la 800 mm, prese de ștanțare și formare cu putere de presare
până la 6.000 kN și dimensiuni până la 3.000 x 1.2000 mm, volume medii și mari începând de la o cerere anuală de
20.000 de bucăți), tehnologie de sudare (sudare cu arc electric și sudare laser prin instlații robotice moderne, sudare prin
rezistență pe presă de sudură automată cu o putere de până la 350 kVA, volume mici și mari începând de la o cerere
anuală de 5.000 de bucăți), ansamble (montarea pieselor individuale pentru a construi, ansambluri fiabile din punct de
vedere funcțional, dacă este necesar, cu acoperire finisată conform cerințelor clientului)
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea de contacte cu cumpărătorii locali de producători de echipamente originale și furnizori de nivel 1 sau doi în
domeniul automotive.
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Baumgarten GmbH Stanz-, Zieh- und
Presswerk
Martin-Luther-Straße 60
57567 Daaden

3

Ring Maschinenbau GmbH
Blocksbergstraße 151
66955 Pirmasens

Website: www.ring-group.com

Branșă: Prelucrarea metalelor, construcție de mașini
Relații de afaceri: Filială în Sibiu Ring Hermannstadt SRL
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FLT Dienstleistungen und Service
Blocksbergstraße 151
66955 Pirmasens

Website: www.flt-dienstleistungen-service.de

Branșă: Consultanță în afaceri, instalații electrice
Relații de afaceri: Parteneri din Timișoara în domeniul producției de dulapuri electrice
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Pitthan GmbH
Komblenz Olper Straße 99
57548 Kirchen Wehbach

Website: www.pitthan.de

Branșă: Instalații electrice, construcție de mașini
Relații de afaceri: Nu

Profilul firmei:
Compania oferă: construcție cabinet de control, e-mobilitate, instalare, planificare & inginerie, automatizare.
Scopuri și intenții în România: Firme de proiectare CAD în domeniul electric. Montaj dulapuri electrice.

Website: www.baumgarten.de

Branșă: Prelucrarea metalelor, construcție de mașini
Relații de afaceri: Export în Ungaria și România în domeniul industriei de scaune de autoturisme

Profilul firmei:
Activitatea principală a firmei este fabricarea de mașini de perforat și unelte, mașini de ștanțat, mașini speciale, ștanțe,
contract de fabricare, mașini de tăbăcărie. Accentul pentru export se referă la mașini, unelte, piese de schimb și lucrări
contractuale.
Scopuri și intenții în România: Noi clienți și furnizori în domeniul automotive
Profilul firmei:
Compania oferă plasarea contractelor de construcție, fabricare. Activitatea de export constă în medierea comenzilor în
serii mici, cu cheltuieli mari de personal.
Scopuri și intenții în România: Firme pentru lucrări de instalații electrice în Germania
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igr AG
Luitpoldstraße 60a
67806 Rockenhausen

Website: www.igr.de

Branșă: Servicii de inginerie
Relații de afaceri: Filiale în Croația, Muntenegru, Georgia

Profilul firmei:
Obiectivul companiei este consultanța pe proiecte, propuneri și studii (fezabilitate, analiza cost / beneficiu si
profitabilitate), planificarea obiectivelor în toate fazele proiectului, servicii de planificare generală, monitorizarea
construcțiilor și obiectelor, precum și monitorizarea, managementul conflictelor / procedurile de mediere, managementul
proiectelor și dezvoltarea proiectelor. Orientarea spre export se referă la infrastructura serviciilor de consultanță,
supravegherea planificării și a construcției
Scopuri și intenții în România: Birouri de proiectare/consultanță cu experiență în domeniul infrastructură (canalizare,
apa etc. ). Servicii de planificare pentru orașe și municipalități.
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Fillpack GmbH
Fillpackstraße 1
29690 Schwarmstedt

Website: www.fillpack-prod.eu

Branșă: Construcție de mașini și de sisteme, industria alimentară, cosmetică, industrie chimică
Relații de afaceri: Exporturi în Danemarca, Finlanda, Austria, Anglia, Franța, Irlanda, Olanda, Belgia,
Cehia, Elveția, Suedia, Arabia Saudită, Chile, Ucraina,, Polonia, Serbia, Ungaria, România

Profilul firmei:
Distribuție de mașini și instalații pentru industria alimentară, cosmetică, produse chimice
Scopuri și intenții în România: Producător de alimente/industria alimentară
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