
Furnizor de 
componente tehnice

mii de produse...
...milioane de soluții



COMPEC PARTENERI

RS COMPONENTS - Unul dintre cei mai mari fur-
nizori de componente electrice și electronice, produse 
de mentenanță și automatizări. Prezent pe piață de 
peste 80 de ani a reușit să dezvolte o rețea la nivel 
global ce cuprinde o prezență în 32 de țări. În 2016 
și-a completat portofoliul de produse cu brand-ul pro-
priu RS PRO care cuprinde 60.000 de componente 
realizate special în funcție de nevoile clienților. 
În România Aurocon COMPEC este singurul distribui-
tor autorizat.

MURR ELEKTRONIK - Orice sistem de conectare 
dintre PLC ca sistem de decizie și senzori ca sistem 
de detecție, poate fi furnizat de MURR. Oferta sa de 
produse cuprinde 42.000 de repere precum: Sisteme 
electronice pentru tablouri electrice, Interfețe, Teh-
nologii de conectare și Sisteme I/O. Produsele oferite 
de MURR pot fi folosite în industrii precum: automo-
tive, alimentară, împachetare și logistică, robotică, 
aplicații mobile.

SICK - Produsele SICK sunt baza perfectă pentru 
orice tip de automatizare, de la automatizarea fabricii 
la logistică și automatizarea proceselor. Senzorii marca 
SICK identifică rapid erorile de fabricație, detectează 
defectele de calitate și optimizează etapele procesului 
de producție. Totodată protejează angajații de acci-
dente și previne deteriorarea mediului. Soluțiile oferite 
de SICK au un singur obiectiv principal acela de a ușu-
ra viața clienților, ajutându-i să gestioneze probleme 
complexe.

STASTO - Un partener de încredere cu peste 30 ani 
de experiență în domeniul automatizărilor industriale. 
Stasto are un portofoliu de peste 20.000 de produse 
ce cuprinde componente pneumatice, hidraulice și 
armături industriale. Produsele pot fi folosite într-o va-
rietate mare de aplicații precum: domeniul sistemelor 
de aer comprimat, distribuția de aer comprimat, con-
trolul și acționarea elementelor, tehnologia fluidelor, 
mutarea sau ridicarea obiectelor. 

HITACHI  - Fondat în Japonia în 1910, Hitachi a 
devenit un brand industrial global recunoscut și 
respectat. COMPEC vă pune la dispoziție un portofo-
liu bogat de invertoare (convertizoare de frecvență), 
PLC-uri, interfețe HMI și module I/O remote, marca 
Hitachi. De asemenea specialiștii noștri vă asigură 
suport tehnic în alegerea și implementarea tuturor 
produselor, fiind instruiți pentru a cunoaște în detaliu 
beneficiile și modul de utilizare al acestora.
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BERNECKER & RAINER - Perfection in Automa-
tion este devizia sub care B&R dezvoltă de peste 40 de 
ani cele mai bune soluții de automatizare industrială. 
Poziția de lider în inovație și tehnologie va fi dezvoltată 
în continuare ca centru global de automatizare a utila-
jelor și a fabricilor în cadrul grupului ABB. 
Industrial PC, sisteme de control, sisteme I/O, sisteme 
vision, safety technology, roboți, automatizare mobilă, 
motion control sunt printre principalele grupe de pro-
duse B&R.

Peste 1.000.000 de produse... 1 furnizor COMPEC



COMPEC este un furnizor de componente electronice, electrice, automatizare, cabluri, 
conectori, produse mecanice și scule, prezent pe piață de peste 20 de ani.

PRODUSELE oferite de COMPEC sunt adresate tuturor firmelor de pe teritoriul României, care au nevoie 
de produse tehnice pentru: dezvoltarea proiectelor, producția de prototipuri și serii mici, modernizarea 
liniilor de producție mentenanța utilajelor; inginerilor proiectanți din domeniile electric, electronic sau au-
tomatizare, care realizează propriile aplicații din pasiune. Prin intermediul partenerilor noștri vă punem la 
dispoziție o varietate de peste 1.000.000 de produse de la peste 2.500 de producători. 

Peste 1.000.000 de produse, un singur furnizor COMPEC 

COMPEC își desfășoară activitatea furnizând produse și servicii în concordanță cu standardele industriale. 
Din 2001 COMPEC a implementat un sistem de management integrat. 
Suntem certificați pentru standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

ECHIPA COMPEC este formată din: Specialiști în vânzări care vă oferă ajutor și informații pe tot parcursul 
procesului de cumpărare, începând cu plasarea comenzii și până când produsele ajung la adresa stabilită 
pentru livrare dar și după pe toată perioada garanției; Persoane specializate / Ingineri, care sunt pregătiți 
să acorde suport în alegerea produselor potrivite, sfaturi pentru eficientizarea producției, consultanță 
tehnică sau suport aplicații după livrare.

Colaborarea cu COMPEC vă aduce avantajul de a putea achiziționa toate produsele necesare dintr-un 
singur loc. Astfel simplificați procesul de achiziție, economisiți timp și bani.

La COMPEC activitatea se derulează - RAPID, COMOD , ÎN SIGURANȚĂ

Comandă online Plătește cu cardul AWB și factură pe e-mail Livrare la sediu

Componente electronice Electrică, automatizare, 
cabluri și conectori

Testare și măsurare Produse mecanice, scule

COMPEC - CINE SUNTEM ȘI CE ÎȚI PUTEM OFERI
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COMPONENTE ELECTRONICE

Optoelectronice

Semiconductori

PCB

Componente pasive

Transformatoare

Control ESD

Afișaje

Surse de tensiune
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ELECTRICĂ, AUTOMATIZARE, CABLURI ȘI CONECTORI

Conectori

Controllere și PLC-uri

Senzori industriali

Întrerupătoare

Relee

Siguranțe, prize, disjunctoare

Cabluri și accesorii

Iluminare și accesorii
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Osciloscoape și accesorii

Calibratoare și analizoare

Achiziție de date și înregistrare

Echipamente inspecție, testare

Luxmetre și gaussmetre

Aparate de măsură și control

Multimetre și accesorii

Dispozitive de măsurare gaz și aer

TESTARE ȘI MĂSURARE
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Produse depozitare

Pneumatică, Hidraulică, Armături

Abrazive și materiale inginerești

Curățare și mentenanță

Elemente de fixare

Țevi și instalații

Unelte

Adezivi și produse de etanșare

PRODUSE MECANICE ȘI SCULE
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Diferite căi comandă / plată

Online pe ro.rsdelivers.com 24/7, 
prin  e-mail, telefon sau  fax sunt  mo-
dalitățile de plasare a unei comenzi. 

Plata se poate realiza:

• cu cardul bancar, ro.rsdelivers.com 

• cu OP în avans, în baza unei 
proforme

• la termene atent negociate cu 
echipa de vânzări

Stoc Tampon

Stiți din timp produsele de 
care veți avea nevoie pe 
parcursul unui an sau utilizați în 
mod repetat aceleași produse.

Scăpați de  grija verificării constant 
a stocului și solicitați acum mai 
multe detalii echipei de vânzări.

Putem crea un stoc tampon care 
asigură disponibilitatea produselor 
imediat din depozitul partenerilor.

Colaborare flexibilă

În funcție de necesitățile fiecărui 
client ne putem adapta oricăror 
cerințe comerciale:

• fără limită minimă de comandă
• discounturi și termene de plată
• livrare și facturi consolidate
• oferte personalizate
• comunicare stadiu comandă 

online
• livrare produse la o dată cerută 

oriunde în țară

Suport tehnic specializat

Întâmpinați dificultăți în alegerea 
produselor potrivite? Doriți să 
achiziționați componente pentru   
modernizarea liniilor de producție 
și nu stiți ce s-ar potrivi? 

Inginerii COMPEC sunt pregătiți să 
vă ofere prompt suport tehnic on-
line specializat prin e-mail, telefon 
sau direct la sediul dumneavoastră. 
Înainte și după plasarea comen-
zii. După livrarea produselor, vă 
ajutăm cu plăcere cu consultanță 
tehnică sau suport aplicații.

COMPEC SERVICII
Simplificați procesul de achiziție, economisiți timp și bani.

Aurocon COMPEC SRL

Bd. Theodor Pallady 40D, 032266, Sector 3, București
0213 04 62 33, compec@compec.ro, www.compec.ro

PARTENERI

Servicii post vânzare

Pentru toate produsele perioada 
standard de garanție este de 12 
luni, dar în anumite situații pro-
ducătorul oferă chiar și 3 ani. 

Echipa COMPEC vă ajută cu soluții 
rapide pentru remedierea defec-
telor apărute în perioada de ga-
ranție. 
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Modalități diferite de livrare

Întotdeauna ne asigurăm că pro-
dusele comandate ajung atunci 
când aveți nevoie de ele, în orice 
loc din țară.

• LIVRARE GRATUITĂ - pentru 
comenzi >50€

• LIVRARE STANDARD - comanda 
ajunge în ~5 zile lucrătoare

• LIVRARE PROGRAMATĂ - puteți 
stabili data cand doriți să 
ajungă produsele la dvs.


