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* Furnizor regional, capabil să dezvolte faruri şi lămpi la preţuri mici şi care să asigure
cerinţele de calitate ale clienţilor.
* Partener flexibil gata oricând să-şi urmeze clientul în acţiuni de câştigarea pieţei.
Auto - ELBA - tradiţie de peste 50 de ani ca furnizor auto
Partener şi furnizor de tradiţie încă din anii '70 ai Daciei Piteşti, ELBA este astăzi furnizor
pentru întreaga industrie auto din România. Aflându-se pe piaţă de foarte mulţi ani, Elba
doreşte menţinerea relaţiilor de afaceri cu vechii parteneri, dar şi atragerea potenţialilor
clienti.

Domeniu de activitate: Proiectare, producţie şi comercializare de corpuri de iluminat pentru
autovehicule
Portofoliul cu principalele produse: Faruri, lămpi spate, lămpi mici, catadioptri, elemente din
plastic
Fabrica are propriul departament de proiectare şi dezvoltare unde se desfăşoară activităţile
de proiectare produse şi procese noi.
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Producţie automotive pe măsura exigenţelor din industrie
Experienţa bogată a firmei ELBA în industria auto a condus la acumularea unui know-how
considerabil în acest domeniu. În prezent, prin investiţii masive în tehnologie, ELBA se
adaptează cu succes exigenţelor din industria auto.
Noul sit de producţie automotive se întinde pe o suprafaţă de aproape 19.000 mp şi este
specializat în producerea lămpilor şi farurilor auto. La amplasarea noilor capacităţi de
producţie şi la organizarea activităţii s-a ţinut cont de cerinţele sistemului ISO TS 16949.
Echipamente / Principale mijloace de producţie
• Instalaţia de alimentarea centralizată cu granule a maşinilor de injectat
• Masini de injectie - Mono colore, bicolore, tricolore, BMC – cu forta de inchidere intre
50tf si 1000tf
• Instalaţii de lăcuire reflectoare prin sprayere
• Instalaţii de lăcuire prin flow-coating
• Instalaţii de aluminizare
• Maşini de sudare mase plastice cu vibraţii
• Linii robotizate de lipire faruri
Tehnologie de vârf pentru corpuri de iluminat auto
• Alimentarea centralizată cu granule a maşinilor de injectat
• Robotizarea operaţiunilor la maşinile de injecţie a reperelor din mase plastice
• Lăcuirea prin spray-ere a reflectoarelor de faruri
• Asamblari utilizand tehnologii de sudura prin vibratii si ultrasunete
• Soluţii moderne de stocare inter-operaţională, ambalare şi expediţie a produselor
finite
Toate aceste soluţii tehnologice au avut în vedere eliminarea vechilor tehnologii,
costisitoare şi poluante, şi realizarea unei convergenţe cu tehnologiile clasice, bazate însă pe
echipamente moderne (injecţia de masă plastică mono-, bi- şi tricoloră, aluminizarea în vid,
lăcuirea “flow-coating”, sudura cu vibratii si ultrasunete etc.).
De asemenea, în acest fel au fost create condiţii superioare pentru consolidarea
poziţiei ELBA pe piaţa producătorilor de componente pentru industria auto şi câştigarea de
noi oportunităţi, prin:
• asigurarea de noi capacităţi de producţie
• crearea unei platforme pentru dezvoltări ulterioare
• adaptarea fluxurilor de producţie la noile tehnologii in domeniul automotive şi
optimizarea acestora
• satisfacerea exigenţelor calitative ale clienţilor etc.
În acest context, noua investiţie creează premise favorabile pentru consolidarea
relaţiei cu Dacia Renault si Skoda si atragerea de noi clienţi – VolksWagen, Ford, FIAT, PSA.
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Se depun eforturi consistente pentru a satisface pretenţiile partenerilor atât în ce
priveşte calitatea, cât, mai ales, costurile, în condiţiile în care piaţa auto se afla intr-o
perioada orientata spre preturi reduse si o presiune continua pentru ridicarea calitatii.
*
*
*
Suntem o companie cu o orientare certă spre satisfacerea exigenţelor clienţilor, ale pieţei, spre
eficienţă, spre parteneriate, spre calitate.
Dorim valorificarea oportunităţilor, stabilirea de legături de afaceri şi promovarea imaginii şi
produselor companiei.
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