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De incredere

Automotive 



Flexibili

Conveioare si solutii pentru industria Automotive

Confectii metalice speciale din inox

Rafturi si structuri speciale

Baskets
custom

Suporti 
asamblare

Baskets 
pompe

Varietate mare de suporti realizati, solutii 
customizate la cerere.

Produsele sunt versatile, fiind proiectate 
pentru a putea fi utilizate cu mai multe tipuri 
de produse si pentru a putea fi asezate in 
mai multe configuratii.

Suportii si basketii pot fi realizati din otel 
inox si tratati cu solutii de pasivare sau pot fi 
realizati din alte oteluri speciale.

Masini speciale

Statie mobila 
de ambalare  

Unitate pentru
   igienizare cu UV

Presa pentru 
recuperare ulei

Echipamentul foloseste o lampa UV 
instalata intr-o incinta sigilata pentru 
indepartarea bacteriilor de pe piese.

Presa utilizeaza un sistem de role care 
preseaza progresiv pentru a recupera 
uleiul din filtre intr-o cuva de acumulare.

Realizeaza stocarea dinamica a pieselor 
(FIFO) si faciliteaza procesul de ambalare. 

Unitate de 
racire controlata

Unitate de stocare 
   si racire ambientala 

Unitate testare
pompe in imersiune

Sistemul este prevazuta cu un chiller si un 
senzor care valideaza daca temperatura 
piesei corespunde intervalului stabilit. Se 
foloseste pentru a putea masura cotele 
pieselor in conditii normale. 

Unitatea are rolul de a stoca basketii cu 
piese curatate la temperaturi ridicate pana 
ce temperatura pieselor scade la o valoare 
care sa  permita manipularea de catre 
operatori.

Echipamentul se utilizeaza pentru testarea 
etanseitatii pompelor de combustil prin 
imersia totala in apa si presurizarea 
acestora. 

Rafturi mobile
din aluminiu

Dulapuri
 speciale

Rafturi

Rafturi realizate din profile de aluminiu, 
prevazute cu rotile si manere pentru a 
putea fi mutate cu usurinta

Dulapuri cu structuri realizate din aluminiu 
si  suporti de sustinere din HDPE pentru 
produse care necesita conditii speciale de 
stocare.

Rafturi din inox tratate cu solutie de 
pasivare, prevazute cu rafturi realizate din 
tije de inox, sudate (pentru a asigurare 
drenarea lichidelor).



Linie recuperare
piese sinterizate

Linie transport
harness (cablaje)

Conveior cu role,
acumulare dinamica

Platforme
dublu foarfece

Platforme 
simple

Platforme
decupate

Structura
inox

Structura OL

Pregatiti pentru 
provocari

Conveioare pentru transport interfazic

Linii de conveioare si solutii complete

Conveioare
cu structuri speciale

Solutii antrentate cu banda pe structuri din 
aluminiu, ol, inox sau alte materiale 
speciale (hdpe, acetal).

S o l u t i i   c u  r o l e  ( a n t r e n a t e  s a u 
gravitationale), speciale pentru transport 
cutii, ladite, produse cu baza plana.

Solutii de conveioare cu structuri  si 
suprafete active de transport speciale 
pentru aplicatii specifice: transport  
baskets, .

Manipulatoare industriale

Sarcini de ridicare de la 50 la 250 
kilograme, inaltime maxima de ridicare 
2.000 mm.

Versiuni speciale disponibile: pentru 
sarcini si produse atipice.

Diverse accesorii pentru prindere si fixare 
produse disponibile la cerere.

Sarcini de ridicare pana la 4.000 kilograme, 
inaltime maxima de ridicare 1.650 mm.

Versiuni speciale disponibile: pentru 
sarcini si produse atipice, pentru inaltimi 
mari de ridicare.

Constructii speciale pentru utilizari intense: 
pana la 1.000 cicluri / zi .
  

Sistem stocare 
multilevel

Linii de conveioare pentru transport 
produse si echipamente din faze incipiente 
de productie pana la faza de produs 
ambalat si coletat pe palet.

Solutii de transport si stocare (manuale, 
semiautomate sau complet automatizate)

Solutii complet customizate pentru aplicatii 
speciale.

Platforme de ridicare

Conveior cu banda, 
   transport interfazic



Orientati catre client

Clientii nostri

Sediu principal si fabrica
Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

Birou vanzari
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96, 
Sector 3, 
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.selftrust.ro
www.conveioaresibenzi.ro

 Inaugurarea Centrului de Cercetare 
I n d u s t r i a l a  i n  Te h n o l o g i a 
Conveioarelor (CITCO) la inceputul 
lunii noiembrie 2012, a determinat 
marirea orizontului de solutii 
tehnice care pot fi implementate în 
procesul de productie, ca urmare a 
utilizarii softurilor de proiectare 
asistata si a echipamentelor de 
productie de ultima generatie.


