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Ferãstraie panglicã pentru profesioniºti

Mulþi folosesc ferãstraiele panglicã de la Meta-

mob, dar niciunul nu vorbeºte despre acest lucru 

-  lista de referinþã pe care ne-o prezintã directorul 

István Hutton poate fi consideratã "Who is Who" a 

industriei europene de debitare cu ferãstrãul. Mai 

ales fabricile care livreazã produse de calitate, 

utilizeazã din ce în ce mai mult pânzele noastre, 

ne informeazã Hutton. Ing. Christian Schrimpl, 

director al IPM Wertholz Europa aparþinând grupului 

Frischeis, confirmã: „In întreprinderea noastrã din 

România, ”J.F. Furnir”, de o buna perioada de timp, 

Puþini sunt cei care divulgã secretul 

excelentei funcþionãri a propriilor 

ferãstraie panglicã: acestea sunt 

pânze de ferãstrãu „made in 

Romania“, care, conform unor 

utilizatori entuziaºti se disting prin 

calitãþi speciale de rezistenþã ºi 

fiabilitate. Producãtorul inovator al 

acestora optimizeazã în primul rând 

utilajul ºi dupã aceea proiecteazã 

pânza ferãstrãu panglicã 

corespunzãtor condiþiilor de tãiere. 

Chiar ºi companiile foarte mari din 

aceastã branºã mizeazã pe aceste 

pânze robuste de ferãstrãu.

utilizãm doar pânze ferãstrãu de la Metamob, întrucât acestea se rup foarte rar 

ºi au un ciclu de viaþã îndelungat. Pe de altã parte raportul preþ/performanþã 

este unul corespunzãtor.” Uneori au reuºit sã redreseze adevãraþi “copii 

problemã”, zâmbeºte Hutton, cum ar fi de exemplu ferãstrãul quattro a unui 

gater din Sauerland (Germania), la ale cãrui pânze ferãstrãu apãreau multe 

fisuri din motive inexplicabile. "Cerinþele clientului erau chiar modeste, el dorea 

doar mai puþine fisuri in golul dintelui. Noi însã ne-am gândit cã acest echi-

pament trebuie totuºi sã aibã un randament mult mai mare “, ne povesteºte 

Hutton. „Pentru început am fãcut o evaluare completa la fata locului referitoare 

la starea utilajelor, a condiþiilor de lucru, a cerinþelor clientului referitor la calitate 

si cantitate si a problemelor cu care se confrunta. În urma analizei tuturor 

acestor factori Metamob a proiectat pentru acest client o pânza speciala. “De 

multe ori clienþii nu ne cred cã putem creºte randamentul maºinilor lor, dar sunt 

surprinºi când acest lucru chiar ne reuºeºte”, relateazã Hutton. În orice caz 

clientul din Sauerland a fost impresionat. „Nu numai cã, conform solicitãrilor 

apariþia fisurilor a încetat, dar a devenit posibilã chiar o creºtere cu 20 % a 

vitezei de taiere în paralel cu dublarea duratei de tãiere. Ca urmare, clientul a 

fost plãcut surprins sa afle ca nu mai trebuia sa comande 50 de pânze anual 

cum proceda înainte.”

„Pânzele ferãstrãu sunt instrumente de precizie“
Hutton este convins: „Pânzele ferãstrãu au devenit de mult timp instrumente 

de precizie.“ Cine se aºteaptã ca la un producãtor român de pânze ferãstrãu 

sã gãseascã ceva de genul unui atelier de fierãrie rural, trebuie sã se infor-

Modernizare: Utilaje moderne, germane ºi elveþiene de prelucrare într-o halã 

de producþie

Vrem sã ne mutãm curând: István Hutton are deja 
finalizate planurile noilor amplasamente de producþie

 FIRMA METAMOB VÃZUTÃ PRIN OCHII UNUI JURNALIST AUSTRIAC
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meze mai bine – Metamob prelucreazã produsele sale pe mai bine de 20 

de utilaje Iseli ºi Vollmer de ultimã generaþie. Mai mult decât atât, aceste 

echipamente foarte precise au fost în mod suplimentar optimizate pentru 

îmbunãtãþirea continuã a calitãþii. S-au dezvoltat echipamente de lucru 

specifice precum dispozitivele complexe de reglare cu comandã numericã 

sau cele de mãsurare opticã automatã a dinþilor. De asemenea firma a dez-

voltat in concepþie proprie un procedeu specific de stelitare, asupra cãruia, 

bineînþeles, Hutton pãstreazã tãcerea: „Prin aceastã procedurã pânzele 

noastre ferãstrãu sunt mai durabile…“, este tot ce ne spune el în acest 

sens. O altã realizare proprie este sistemul de ERP, prin care fiecare pânzã 

ferãstrãu este unic documentatã, începând de la materia primã, trecând prin 

faza de prelucrare ºi ajungând pânã la operaþiile de reparare. In acest sens 

au fost angajaþi în mod special doi programatori. 

„Amândoi sunt din plin solicitaþi de multitudinea de sugestii, idei de 

îmbunãtãþire ºi optimizare, care vin din partea echipei“, zâmbeºte Hutton. 

Piesele necesare pentru maºinile - unelte sunt realizate in mod profesionist 

in atelierul propriu de sculãrie. Astfel pe multe utilaje de prelucrare sunt in-

stalate diverse extensii informatice ºi echipamente variate care servesc toate 

unui singur scop ºi anume, producþia de pânze ferãstrãu mai bune: „Noi 

producem doar pânze de ferãstrãu, dar le producem cât mai bine posibil“, 

se mândreºte ºeful firmei.

Calitate certificatã ISO
Pânzele de ferãstrãu se produc cu lãþimea variind între 8 ºi 420 mm. Ca mate-

rie primã utilizãm mai ales oþel Sandvik, din care suntem bine aprovizionaþi cu 

dimensiuni variate.

În funcþie de dorinþa clientului ºi scopul utilizãrii se folosesc ºi oþeluri de la 

firme ca  Böhler-Uddeholm Precision Strip, Forrestil, Martin Miller ºi diverºi alþi 

fabricanþi germani, ne spune Hutton. 

Documentaþia completã corespunde cerinþelor ISO – Metamob fiind certificatã 

in acest sens conform ISO 9001 ºi - pentru protecþia mediului înconjurãtor 

-  conform ISO 14001. Halele ºi spaþiile de lucru pe care le utilizãm încã de 

pe vremea înfiinþãrii firmei, în 1997, trebuie sã devinã în curând istorie, ne 

povesteºte el despre proiectul lui de suflet: „Plãnuim construirea unei hale de 

producþie care sã asigure condiþii optime de lucru.“ Construcþia noua vrem sã 

întruneascã anumite calitãþi de casã pasivã ºi în acest sens trebuie sã ne mai 

batem capul pentru a gãsi soluþiile potrivite. La vremea respectivã Hutton a pus 

bazele firmei Metamob împreunã cu tatãl ºi cu socrul sãu. În ciuda pensionãrii 

sale, tatãl sãu Gyula, care timp de 54 de ani a fost o persoanã activã in 

construcþiile de maºini si fabricarea de scule, este întâlnit zilnic în întreprinde-

re, supervizând procesele ca o adevãratã eminenþã cenuºie: „Experienþa sa 

enormã în construcþiile de maºini  ºi cunoºtinþele sale în domeniul materialelor 

ne ajutã în dezvoltare. 

Independenþa Metamob este un avantaj, opineazã el: „Noi nu trebuie sã ne 

convingem clienþii sã foloseascã un anumit material, clienþii pot alege materia-

lele optime pentru nevoile lor.“

Întreþinerea pânzelor ferãstrãu de cãtre producãtor
Întreþinerea pânzelor în România, la un nivel profesionist este rentabilã, este 

convins Hutton: „Un numãr din ce în ce mai mare de clienþi din Germania ºi 

Austria ne trimit pânze pentru reparaþii.  Dispunem 

de un personal cu o vastã experienþã care rezolvã 

cazuri considerate fãrã speranþã cu costuri rezona-

bile.“, afirma el. Afacerea cu repararea ferãstraielor 

care sunt adesea scumpe, ia amploare. Pe lângã 

douã maºini de planat/tensionat automate exista 

trei posturi de planat/tensionat manual ºi trei posturi 

de sudurã. În cazul unor întreprinderi care lucreazã 

cu 50 de pânze ferãstrãu,  recondiþionarea lor 

poate genera economii consistente, este convins 

Hutton: „Atunci când ferãstraiele nu sunt complet 

distruse, în urma recondiþionãrii capacitatea lor 

de funcþionare devine comparabilã cu cea a unor 

pânze noi.“ Livrarea se face prin intermediul flotei 

proprii de autoutilitare, sau in spatiile disponibile ale 

diverºilor transportatori, ajungând uneori la destina-

tar mult mai rapid decât prin serviciul de curierat. In 

acest fel pânzele sunt mai bine protejate, întrucât 

se evitã situaþiile în care alte mãrfuri ar fi trans-

portate deasupra unor pânze proaspãt ascuþite ºi 

îndreptate, povesteºte Hutton. Motto-ul sãu este: 

„Calitate excelenta, precizie în prelucrare ºi servicii 

ireproºabile – la asta trebuie sã vã aºteptaþi de la 

pânzele noastre panglicã.…“

Danturare: Fiecare dinte este mãsurat în mod automat 
pentru obþinerea unei precizii maxime
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