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Ultratech Int este o companie cu experiență de 
peste 20 ani și multiple atestări profesionale,
cursuri de pregătire în companii de prestigiu din 
U.E., precum și cu expertiză practică în S.U.A.

800+ 45.000+ 11.000+ 20+
Clienți deveniți

parteneri
Componente electronice

în stoc
Lucrări finalizate Ani experiență
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REPARAȚII Convertizoare de frecvență
Servodrivere
Soft-startere

Panouri de comandă / HMI-uri
Surse de alimentare clasice și în comutație

Invertoare
Roboți industriali
Plăci de comandă

Controlere (temperatură, presiune, nivel etc.)
Detectoare de metale din industria alimentară

Calculatoare industriale
Monitoare industriale

Motoare electrice

• constatarea (detectarea cu precizie și rapiditate a defecțiunilor) este
gratuită, la fel și transportul aparatelor și echipamentelor dumneavoastră

• termen de 48 ore pentru reparațiile de urgență
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Tipul de garanție pe care îl oferim clienților noștri este unic.

ULTRA GARANȚIA de 12 luni vizează întregul echipament reparat,
nu doar componentele pe care noi le-am inlocuit.
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REPARAȚII
CONVERTIZOARE
DE FRECVENȚĂ

Ultratech Int are o vastă experiență în ceea ce privește procesul de reparare a
convertizoarelor de frecvență. În cei peste 20 ani de experiență, am reparat sute 
de modele de convertizoare de la diverși producători, de la versiuni de produse mai
vechi până la cele mai recente versiuni.

Reparația convertizorului de frecvență se realizează la nivel de componentă, indiferent
de marca sau modelul convertizorului, soft-starterului, sau al oricărui alt dispozitiv 
electronic de control al mișcării motoarelor. Datorită reparației la nivel de compo-
nentă, nu suntem limitați în a lucra cu anumite mărci, reușind să ne extindem cu 
success tipurile și mărcile de aparate reparate.

Pentru convertizoarele de tip cabinet se va deplasa echipa de intervenții la sediul 
dumneavoastră.

Toate convertizoarele reparate de Ultratech Int vor fi testate în sarcină și vor fi supuse
condițiilor reale de funcționare, pentru a confirma cu adevărat faptul că procesul de 
reparație a fost unul de succes.
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REPARAȚII
SURSE DE
ALIMENTARE

Printre mărcile reparate în ultima perioadă enumerăm Siemens Sitop, Socomec, 
Phoenix Contact, Omron, Plus QT, Emerson Solahd, Murr Elektronik, Traco Power,
Gefran, UltraFlex, APT, B&r, General Electric, Nextis, Eaton, Weidmuller, Tianan
Electric, Wago.

Sursele de alimentare industriale reparate la noi în service vor fi testate în sarcină atât 
inductivă cât și rezistivă în timp ce se va monitoriza graficul de temperatură al sursei.

UPS-urile vor fi supuse testelor extinse și asupra acumulatorilor.

Toate sursele de alimentare reparate de Ultratech Int vor fi testate și vor fi supuse 
condițiilor reale de funcționare, pentru a confirma cu adevărat faptul că procesul de 
reparație a fost unul de succes.
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REPARAȚII
ROBOȚI
INDUSTRIALI

În cei peste 20 ani de experiență, am reparat sute de modele de echipamente de
la diverși producători, de la tipuri de produse mai vechi până la cele mai recente
versiuni care dispun de tehnologie de vârf.

Pentru a asigura rezolvarea cât mai promptă a problemelor și reparații garantate 
în cel mai scurt timp posibil, Ultratech Int dispune de un stoc complet de piese de 
schimb de la diverși producători.

Toți roboții industriali reparați de Ultratech Int vor fi testați și vor fi supuși condițiilor 
reale de funcționare, pentru a confirma cu adevărat faptul că procesul de reparație 
a fost unul de succes.
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REPARAȚII
PANOURI DE
COMANDĂ

Printre mărcile reparate recent enumerăm Siemens, Ascom Technologies, Omega,
Advantech, Pilz, Contec, Gefran, Pepperl + Fuchs, B&R, ProFace, Rockwell Automation,
Mitsubishi Electric, Allen-Bradley, Parker, Horner, Omron, Panasonic.

Recalibrarea touch screen-ului, luminozitatea ecranului cât și comunicația vor fi
testate și aduse la parametrii originali după repararea unui panou de operator.

Înlocuirea touch-screen-ului, a foliei de protecție cât și a membranei de tastatură 
este realizabilă în cadrul firmei noastre în cel mai scurt timp posibil datorită stocului
diversificat de componente de cea mai înaltă calitate.

Toate panourile de comandă reparate de Ultratech Int vor fi testate și vor fi supuse 
condițiilor reale de funcționare, pentru a confirma cu adevărat faptul că procesul de 
reparație a fost unul de succes.
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REPARAȚII
PLC

Ultratech Int are o vastă experiență în ceea ce privește procesul de reparare PLC. În 
cei peste 20 ani de experiență, am reparat sute de modele de la diverși producători,
de la tipuri de produse mai vechi până la cele mai recente versiuni.

Printre mărcile reparate enumerăm AEG, Bosch, Denon, Fanuc, Mitsubishi, Siemens.

Toate echipamentele de tip PLC reparate de Ultratech Int vor fi testate și vor fi supuse
condițiilor reale de funcționare, pentru a confirma cu adevărat faptul că procesul de 
reparație a fost unul de succes.
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REPARAȚII
MOTOARE 

Echipa noastră de specialiști repară o gamă largă de motoare: servomotoare, 
motoare de curent alternativ, monofazice și trifazice, motoare curent continuu.

Tehnicienii noștri utilizează programe asistate de computer pentru a testa, verifica 
și alinia în mod corespunzător encoderele și resolverele fiecărui motor care apoi vor 
fi testate și în condiții reale de funcționare.

Printre mărcile reparate enumerăm: Siemens, Allen Bradley, Baumuller, Fanuc, 
Indramat, SEW, Lenze, etc.
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REPARAȚII
SUTE DE MODELE REPARATE
ÎN PESTE 20 ANI DE ACTIVITATE
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TESTARE
Punem accent pe calitatea serviciilor pe care le oferim și majoritatea aparatelor pe care 
le reparăm sunt testate înainte să le trimitem clientului.

În acest sens am dezvoltat sisteme de testare pentru mai multe echipamente și suntem 
într-un proces de îmbunătățire continuă. În prezent putem testa reparațiile efectuate la:

• CONVERTIZOARE (Danfoss, Siemens, Mitsubishi, Omron, ABB, Allen Bradley, SEW, Gefran,
Lenze, Schneider, Telemecanique, Nordac, Toshiba, General Electric, Yaskawa etc.)

• PLC (AEG, Bosch, Denon, Fanuc, Mitsubishi, Siemens. Pilz etc.)

• DISPLAY ȘI HMI (Siemens, Ascom Technologies, Omega, Advantech, Pilz, Contec, Gefran,
Pepperl + Fuchs, B&R, ProFace, Rockwell Automation, Mitsubishi Electric, Allen-Bradley,
Parker, Horner, Omron, Panasonic, Beijer, Schneider, ASCOM, VIPA, Lenze, Unitronics,
Uniop, KEB, Hitachi, ABB, Fanuc, Kuka)

Pe lângă cele enumerate mai sus avem și capacitatea de testare în sarcina de până la 250KW,
iar pentru convertizoare mai mari putem trimite echipa pentru testare la fața locului.

Despre noi     |     Reparații     |     Testare     |     Mentenanță preventivă     |     Vânzări     |     Contact

10

Despre noi     |     Reparații     |     Testare     |     Mentenanță preventivă     |     Vânzări     |     Contact

11
10 www.ultratech.ro



Pe lângă cele enumerate mai sus avem și capacitatea de testare în sarcina de până la 250KW,
iar pentru convertizoare mai mari putem trimite echipa pentru testare la fața locului.
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STANDURI
TESTARE

11

• KOLLMORGEN

• MULTIVAC

• YASKAWA

• PARKER

• BALDOR

• MASTER DRIVE

• SEW

• BERGER LAHR
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STANDURI
TESTARE

12 13

Despre noi     |     Reparații     |     Testare     |     Mentenanță preventivă     |     Vânzări     |     Contact

12 www.ultratech.ro



Despre noi     |     Reparații     |     Testare     |     Mentenanță preventivă     |     Vânzări     |     Contact

12 www.ultratech.ro13

TESTARE
STANDURI
TESTARE
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MENTENANȚĂ
PREVENTIVĂ

• curățare agenți de contaminare (praf, particule span, uleiuri, etc.)

• verificare și strângere dinamometrică conectori de putere

• înlocuit pastă termoconductoare semiconductori

• testare anemometrică ventilatoare

• înlocuit condensatori electrolitici etc.

• backup parametri

Ultratech Int asigură funcționarea corespunzătoare continuă a aparatelor dvs, prin contracte
de mentenanță (tip abonament), care prevăd un anumit număr de intervenții sau la cerere.
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Ultratech Int asigură funcționarea corespunzătoare continuă a aparatelor dvs, prin contracte
de mentenanță (tip abonament), care prevăd un anumit număr de intervenții sau la cerere.
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VÂNZĂRI
ECHIPAMENTE NOI
ȘI RECONDIȚIONATE

Ultratech Int poate să asigure o gamă variată de aparate atât 
noi cât și recondiționate în funcție de nevoile dumneavoastră.

Ne puteți contacta cu încredere pentru aproape orice echipa-
mente electronice industriale de care aveți nevoie.

PLC

CONVERTIZOARE
DE FRECVENȚĂ

HMI SURSE DE
ALIMENTARE
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VÂNZĂRI
CONVERTIZOARE
DE FRECVENȚĂ

SIEMENS

KOLLMORGEN DANFOSS LENZE YASKAWA
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SIEMENSSIEMENS PRO-FACE KUKA ABB
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VÂNZĂRI
PLC

FUJI ELECTRICSIEMENS SIEMENS SIEMENS MITSUBISHI
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VÂNZĂRI
SURSE DE
ALIMENTARE

MEAN WELL

WEIDMULLER MURR ELEKTRONIK PHOENIX CONTACT SIEMENS

21
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VÂNZĂRI
PRODUCȚIE
CABLURI
SPECIALE
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VÂNZĂRI
PRODUCȚIE
CABLURI
SPECIALE
• Industria Petrolieră, Siderurgică

• Industria Alimentară

• Industria Extractoare

• Industria Lemnului

• Industria Chimică

• Industria Auto și Navală
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EMAIL
contact@ultratech.ro

office@ultratech.ro  
service@ultratech.ro

TELEFON
0264 274 138 
0752 824 319

WEBSITE
www.ultratech.ro

ADRESĂ
Piața 1 Mai nr. 4-5

Cluj-Napoca
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