
 Ne-am înființat în primăvara anului 1990,
un grup de ingineri și cercetători științifici
care în anii ’80 am lucrat în cadrul
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE București, filiala
Tîrgu Mureș.

 Noi, echipa fondatoare, ghidăm și în 
prezent activitatea companiei.

Primul nostru convertizor static cu tiristore

26 
Ani de la înființare

1450 
Produse livrate

4.860.000
Kilometri parcurși 

pentru afaceri

107
Clienți mulțumiți

141
Cafele servite în 

fiecare dimineață



Activitatea de bază

Proiectarea și fabricarea instalațiilor destinate încălzirii prin inducție a metalelor

Produsele AAGES sunt destinate industiilor auto, constructoare de mașini, precum și la

fabricarea de generatoare eoliene sau proteze medicale

AAGES ASTĂZI...

Instalații și 

echipamente de 

călire prin inducție

Încălzirea prin 

inducție este un 

proces dintre cele 

mai eficiente din 

punct de vedere 

energetic, folosit 

pentru tratamente 

termice de suprafață 

cu rată de 

productivitate 

ridicată și cu control 

în timp real al 

procesului.

Încălzire în masă 

pentru prelucrarea 

metalelor

Încălzirea în masă a 

metalelor în vederea 

prelucrării implică 

utilizarea unor 

instalații complexe.

Manipularea de către 

utilizatori a acestor 

instalații se poate face 

manual sau prin linii 

automatizate cu 

manipularea 

robotizată a pieselor.

Instalații de topire                    

prin inducție

Topirea oțelului, a 

fierului și a metalelor 

neferoase este unul 

dintre procesele cele 

mai costisitoare din 

punct de vedere al 

consumului de 

energie. 

Prin urmare, unul 

dintre obiective este 

reducerea la un nivel 

optim al consumului 

de energie.

Subansamble “la 

cheie” pentru aplicații

Oferim convertizoare cu 

tranzistori, precum și o 

gamă variată de piese de 

schimb pentru instalații 

existente în funcție de 

cerințele clienților, pe 

bază de desene sau piese 

de referință.

Asigurăm

recondiționarea 

instalațiilor vechi prin 

înlocuirea unităților 

deteriorate sau învechite.



Viziunea noastră în cei 26 ani de existență

Cuvintele cheie ce ne-au ghidat...

Cercetarea Dezvoltarea

… au dus la:

o Proiectarea de produse noi: în prezent se fabrică

echipamente pentru toate aplicațiile de bază din domeniul  

încălzirii prin inducție.

o Extinderea pieței de desfacere: peste 70% din producția 

noastră este destinată piețelor externe: țările UE, Asia, America de 

Sud, Statele Unite ale Americii și Rusia.

o Cresterea și perfecționarea echipelor de proiectare și de 

producție: formarea personalului  este prioritatea noastră

o Reinvestirea unei părți din profit ca resursă financiară 

pentru dezvoltarea companiei: 3.500 m² suprafață totală în

urma unei investiții de “green field”

Stabilitatea



Unde am ajuns după cei 26 ani de existență

Am ajuns să avem...
 Spații de producție adecvate: 3.500 m² suprafață totală în urma unei investiții de “green field”.

 Echipă profesionistă și dinamică: Peste 140 de angajați

 Afacere profitabilă: Cifră de afaceri anuală de 5 mil EURO

 Piață de desfacere extinsă: acoperă o arie geografică extinsă și cuprinde o gamă largă de produse

 Activități susținute de cercetare-dezvoltare:aplicații și produse noi, urmărind proactiv 

schimbările la nivel mondial.

Suntem mândri că…
Am crescut continuu prin prisma rezultatelor operaționale.

Ne încadrăm într-un coridor de securitate financiară..



Ce planuri avem...

...perspectiva profesională:
 Diversificarea și optimizarea produselor
 Creșterea eficienței activității
 Extinderea pieței de desfacere prin 

inovare și colaborare

… perspectiva financiară:
 Majorarea cifrei de afaceri profitând de 

avantajele noastre competitive pe piață
 Creșterea ratei profitului
 Creșterea ratei distribuirilor din profituri 

de la 25-30% (anii trecuți), până la 50-
60% .

PROIECTE NOI:
 Surse de curent pentru electromagneții

acceleratorului de particule din

Germania

 Tehnologii noi și performante pentru

utilizarea aliajelor de aluminiu în

industria auto

 Aliaje bio-compatibile de înaltă puritate

pentru aplicații diverse, inclusiv cele

medicale

 Instalații complexe cu roboți industriali

 Instalație pentru obținerea prin levitație

în atmosferă inertă a aliajelor bio-

compatibile ușoare de înaltă puritate
(Colaboratori: Universitatea Politehnică din
București și Universitatea de Medicină și
Farmacie din Tîrgu Mureș)

Pe ce ne bazăm...
 Pe experiența celor 26 de ani, ce o 

îmbinăm cu dinamismul și performanța 
echipelor noastre tinere

 Pe relațiile de colaborare și 

parteneriat, stabilite în decursul anilor cu 
firme de renume

 Pe proiectele noi, dezvoltate împreună
cu firme și instituții din țară și din Uniunea
Europeană, cu implicații într-un domeni de 
perspectivă

 Dezvoltarea de noi tehnologii ca 
urmare a implicării în proiecte de 
CERCETARE



Venim pe Bursă

... pentru că:

Ne dorim noi parteneri de business și, bineânțeles, idei noi și îndrăznețe

Ne dorim creșterea vizibilității și reputației afacerii noastre

Vrem să avem acces la noi surse de finanțare pentru dezvoltarea ulterioară

a afacerii pe care o deținem

Ne dorim să aflăm care este valoarea de piață a afacerii noastre

Vrem să asigurăm lichiditate pentru acționari

Vrem să obținem un plus de încredere din partea clienților și partenerilor de afaceri

Vrem să ne fidelizăm angajații prin programe de plată în acțiuni

Avem o companie matură, capabilă de a genera beneficii imediate

Porți deschise AAGES S.A. 

– Perioada 7- 8 noiembrie 2016 -


