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SC SPIACT CF ARAD SA este o societate de productie industriala, aparataj centralizare si telecomanda Cai
Ferate ale carei produse, servicii si lucrari se adreseaza in principal infrastructurii feroviare.
SC SPIACT CF ARAD SA are o experienţă de peste 75 de ani în producerea de sisteme şi componente
pentru intretinerea si modernizarea infrastructurii căilor ferate. Acestea sunt utilizate atât în transporturi cât şi
în cadrul telecomunicaţiilor.

Despre S.C SPIACT CF ARAD S.A
• In 1929 a luat fiinţă SPIACT ARAD ca atelier TTR având în componenţă 10 meseriaşi. În aceeaşi perioadă în
atelier s-au executat numai reparaţii la instalaţiile de telegraf şi telefonie
• In 1942 se organizează două sectoare principale, unul de reparaţii la aparatura telefonică (T.T.R.) şi altul a
aparaturii de semnalizare, centralizare şi bloc de linie automat (S.C.B.), astfel numărul muncitorilor creşte la
aproximativ 40 - 50.
• In 1955 telierul este înregistrat ca o secţie a Regionalei CFR Timişoara, fiind denumit şi Secţia C.T. 5 Arad.
Începând cu anii '60 devine o unitate de producţie cu rol important în buna desfăşurare a exploatării
feroviare pe întreg teritoriul ţării. Aici se fabrică semnale mecanice, garnituri de bare pentru
electromecanisme de macaz, picheţi pentru cabluri, bariere mecanice şi alte piese de schimb pentru
instalaţiile de centralizare şi telecomandă.
• Din anul 2002 S.C. SPIACT Arad S.A. este societate pe acţiuni, având o structură organizatorică la nivel de
intreprindere mijlocie (cu aproximativ 50 angajaţi) ancorată în economia de piaţă, cu un puternic sistem
economico – financiar care supraveghează producţia şi desfacerea produselor, având capacitatea de
adaptare permanentă la cerinţele standardelor de calitate, astfel încât să satisfacă obiectivele propuse în
politica enunţată de conducere, a cărui conţinut este însuşit de toţi angajaţii.
• Incepand cu anul 2007 societatea s-a mutat intr-o locatie noua. Mutarea s-a facut treptat, fara intreruperea
procesului de productie, S.C. SPIACT ARAD S.A. fiind tot timpul considerata ca unitate foarte importanta
pentru buna desfasurare a activitatii din transporturile feroviare. In noua locatie detinem o hala de productie
si un corp administrativ construite si dotate la standarde europene. Dotarile existe au fost relocate si
modernizate.

Activitatile firmei S.C SPIACT CF ARAD S.A
• Activitatea de baza este proiectare, fabricarea de piese de schimb si echipamente pentru instalatiile aferente
caii ferate, precum si prestare de servicii (reparatii, intretinere, consultanta, transport).
• Experienţa acumulată în producţia pentru transporturile feroviare din România a permis firmei să treacă şi la
producţia de componente pentru firme din străinătate atât în domeniul feroviar cât şi în alte domenii de
activita
• 1. Produse pentru CFR: infrastructura, electrificare;
• 2. Profile aluminiu pentru confectionat module( PCH STATION);
• 3. Produse pentru automotive-linii de: asamblare, transfer, fabricatie;
• 4. Proiecte/ unicat in faza de proiectare, executie prototip, finalizare;
• 5. Modernizare unitati existente;
• 6. Servicii de proiectare tehnologica, alte comenzi la cerere(proiectare, executie);

• 7. Comercializare: echipamente Balluff –senzori si traductoare, echipamente Bosch Rexrothpneumatica, hidraulica, mecanica, mecanica liniara si electrica
• 8. Consiliere tehnica pentru produse;
• 9. Asistenta tehnica in perioada de garantie si post garantie.

Produse SPIACT ARAD-realizate pentru culoarul PAN
EUROPEAN
• 1.Produse pentru Linia de Contact ( electrificare )
• a)Stâlpi metalici din profil H pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz
• b) Sisteme de sprijin (stâlpi metalici tip SMU şi SMT, traverse rigide) pentru linia de contact 25 kV–50 Hz”
• c) Sisteme de susţinere şi ancorare pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz
• d) Armături (crapodină, traversă de trecere, prelungitor scurt, braţ consolă de cale dublă, ancora) pentru
linia de contact 25 kV – 50 Hz
• e) Cleme şi armături pentru linia de contact 25kV - 50Hz
• f) Izolator de secţionare MMN-1 pentru linia de contact 25 kV – 50 Hz
• 2.Consolă pentru cablul de fibră optică montată pe stâlpii liniei de contact 25 kV–50Hz
• 3.Elemente componente ale instalaţiei CED
• 4. Dispozitiv de deconectare-reconectare automată DR
• 5.Set funii pentru conexiun
• 6.Integrator pasiv IP 2 (destinat sălilor de relee modernizate)

Clema de legatura electrica pe CP

Consola pentru FO si crapodine

Izolator de sectionare

Set bare si suport electromecanism macaz

Fixator de varf

Set bare EM5 pentru manevrarea macazurilor

Masina de debitat cu oxygaz

Prelucrari pe masini unelte cu comanda numerica pe coordonate

Clienti reprezentativi S.C SPIACT CF ARAD S.A

