
  



Compania 

 

Produsele de cea mai bună calitate si cele mai înalte standarde de fabricație reprezintă marca 

Fortuna de mai bine de 100 de ani. 

Suntem o companie care a crescut constant datorită tehnologiei inovative focusată pe nevoile 

pieței, oferim soluții tehnologice profesionale și aparatură de ultima generație fabricată în 

Germania încă din 1903. 

 

Competențele noastre de bază sunt subțierea și despicarea ( egalizarea ) materialelor din piele, 

materialelor sintetice, a cauciucului, hartiei și materialelor tehnice. Ca lideri pe piață, setăm 

standardele în acest domeniu oferind produse de cea mai bună calitate si tehnologie de ultimă 

generație. 

Scopul nostru este acela de a dezvolta mașinării personalizate în funcție de producția și sectorul 

de activitate al clientului. Toate produsele noastre ies în evidență prin durata lor de viață, 

precizie si productivitate - fie că vorbim de mașinării standard sau personalizate, cu cuțit tip 

clopot sau cuțit tip bandă. Scopul nostru este acela de a oferi soluții optime mulate pe 

necesitățile fiecărui client în parte. 

Pentru că suntem mereu aproape de clienții nostri echipa noastră de service vă stă la dispoziție 

oricând prin contact personal sau prin e-mail pentru întrebări tehnice, cereri de instruire, 

punere în funcțiune, reparații sau întreținere mașini.  



Conform motto-ului „Suntem acolo unde sunt clienții nostri” menținem o rețea internațională 

de tehnicieni cu experiență care au competența necesară pentru a oferi sprijin și îndrumare, și 

care dețin piese de schimb sau alte accesorii necesare. 

 

Servisare la distanță 

Cu ajutorul conexiunii VPN tehnicienii nostri pot efectua următoarele operațiuni: 

• Teste de diagnosticare 

• Troubleshooting 

• Ajustarea parametrilor și a softului 

• Actualizări software 

Operatorul poate primi ajutor direct indiferent de locație prin serviciul nostru de suport și 

mentenanță de la distanță. 

 

Dezvoltare și producere 

Filozofia producției germane garantează calitatea, durabilitatea și fiabilitatea tuturor produselor 

noastre Fortuna. 

Canalele de comunicare moderne și răspunsurile rapide facilitează soluționarea eficientă a 

problemelor fiecărui client. 

Departamentul de dezvoltare, situat direct la sediul companiei noastre, este orientat pe 

îndeplinirea obiectivelor clientului și a cerințele acestuia. 

 

Fortuna își menține poziția de lider tehnologic prin intermediul: 

• Analizelor regulate asupra pieței 

• Tehnologiei de ultimă generație 

• Comunicării constante cu clienții 

• Folosirii celor mai recente programe CAD și de construcție pentru construirea și 

asamblarea componentelor și a mașinăriilor 

• Suportul clienți de la design la prototip 

• Dacă mașina este proiectată pentru a fi integrată într-o linie de producție deja existentă 

întâlnirile pentru analiză și proiectare pot avea loc direct la sediul clientului.  
• Mașinile moderne, cea mai avansată tehnologie de producție și expertiza angajaților 

nostri garantează cele mai înalte standarde de calitate pentru produsele noastre. 



• Oferirea de soluții optime și precise datorită optimizării constante a procesului de 

producție  

• Dezvoltării de procese si tehnologii noi pentru a ține pasul cu viitorul 

 

Despicare / Egalizare 

 

• Încălțăminte 

• Pielărie 

• Automotive 

• Furnizori de automobile 

• Cauciuc 

• Materiale sintetice 

• Cabluri 

• Hârtie 

• Carton 

• Reciclare 

• Covoare 

• Pâslă 

• Articole sportive 

 

  



 

 

• Diferite materiale de diferite mărimi și forme sunt despicate cu maximă precizie 

• Prin intermediul procesului de despicare materialele inegale pot fi aduse la grosimea 

dorită în funcție de măsurători 

• Despicarea prin incizie e una din numeroasele opțiuni care pot fi applicate 

• Spre deosebire de subțiere despicarea nu reduce doar marginile materialului ci toată 

suprafața acestuia 

• Cuțitul de tip bandă este ascuțit permanent în timpul procesului de despicare 

• Cu ajutorul rolelor de profil și al șabloanelor se pot realiza diferite indentații în material 

• Corpul solid al mașinilor garantează funcționarea acestora în condiții optime de-a lungul 

anilor 

• Ergonomitatea mașinilor noastre este caracterizată prin suprafața continuă de lucru, 

accesul ușor la modulele de operare și iluminarea zonei de lucru 

• Componentele originale și personalizate garantează cele mai bune rezultate de despicare 

pentru cele mai înalte cerințe de producție 

 

 



Fortuna are mașina și componentele de despicare potrivite fie că vorbim de piele, spumă 

tehnică, covoare sau cauciuc.Iar procesarea materialelor speciale este posibilă prin intermediul 

caracteristicilor opționale cum ar fi adaugarea unei funcții mai puternice de absorbție. 

 

 

 

 

 
 

Tip mașină 

 
 

Lățime despicare 
 

 
 

Deschidere maximă 

 
 

Aplicații 
industriale tipice 

 
 

Variante 

 
 
 

AB 320 

 
 
 

320 mm 

 
 
 

8,0 mm 

 
 
Încălțăminte, 
pielărie, pâslă, 
bureți 

AB 320 G: Izolații  
cablu, tuburi flexibile, 
curele de 
transport,etanșări, 
spumă, deschiderea 
maximă poate fi 
crescută până la 20 
mm. 
AB 320 P: hârtie și 
carton, grosimea 
minima de despicare 
0,05 mm, grosimea 
maximă de despicare 
3,0 mm 

 
 

AN 400 

 
 

400 mm 

 
 

8,0 mm 

 
Încălțăminte, 

pielărie, pâslă, 
bureți, curele 

 
 

… 



 

 

 
 

Tip mașină 

 
 

Lățime despicare 
 

 
 

Deschidere maximă 

 
 

Aplicații industriale 
tipice 

 
 

Variante 

 
 

FSP 470 

 
 

470 mm 

 
 

8,0 mm 

 
Încălțăminte, pielărie, 
pâslă, bureți, curele 

FSP 470 G: izolații 
cabluri, tuburi flexibile, 
anvelope,  centuri 
transport, etanșări, 
spume, deschiderea 
maximă se poate mări 
optional până la 34 mm 

 
FSP 750 

 
750 mm 

 
8,0 mm 

Volane, huse scaun, 
accesorii automotive, 
panouri ușă, borduri, 

reciclarea materialelor 
compozite 

 
… 
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