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Fagor Arrasatek eskaera garrantzitsuak jasota 
mundu mailako posizionamendua indartu du  
 
 
 
VW Kontsorzioak eta Daimlerrek Fagor Arrasaten jarri dute konfiantza berriro ere: 
VW-k prentsa linea hibrido serbo-konbentzionalaren lehen proiektu europearrerako 
(Bartzelonako lantegian) eta Daimlerrek Altzairu Aluminiorako Serbo Blanking-a 
Bremenerako.  
 
Bosh-ek ontzi garbigailuen ateen ekoizpenerako proiektuaren garapena enkargatu 
du, Ameriketako Estatu Batuetan instalatuko dena.  
 
ArcelorMittalek Fagor Arrasate aukeratu du Automobil sektorean aluminioaren 
zabalkunde prozesuari ekiteko.   
  
 
 
Fagor Arrasatek konfiantza eragin du berriro ere mundu mailako erreferentzia diren bezeroengan, hainbat 
eskaera garrantzitsu jaso baititu bere negozio unitate desberdinetan posizionamendua indartzen lagunduko 
diotenak. Enkargu hauen artean hauek dira azpimarragarrienak: VW Kontsorzioa, Bosh, ArcelorMittal, Daimler 
edo Nanshan Aluminum.  
 
VW kontsorzioak Fagor Arrasaten jarri du bere konfiantza prentsa linea hibrido serbo-konbentzionala egiteko 
lehen proiektu europearrerako, Wave Linea bat izango da eta Bartzelonako Gune Frankoko lantegian 
instalatuko da. 2012an Hegoafrikako lantegian automobilerako piezak egiteko instalatu zen prentsa lerro 
robotizatuaren arrakastak eragin du esleipen hau. Eskaera berri honetako instalazioak 21.000kN-ko prentsa 
mekaniko serbo-akzionatua du gehi bakoitzak 12.000kN dituen bost prentsa link drive, eta guztira 81.000kN-ko 
indarra. 
 
Kontratu honez gain, Boshek beste eskaera berri bat egin du. Fagor Arrasate aukeratu du ontzi garbigailuen 
ateen ekoizpenerako proiektua garatzeko (Dishwasher outer door line), Ameriketako Estatu Batuetan 
instalatuko duena. Proiektua esleitzeko orduan, enpresak Fagor Arrasateren prestazio teknologikoak aukeratu 
ditu: ziklo denbora 8sg/piezako, doiketa automatikodun sistema eta tresneria aldaketa azkarra linea bakarrean 
hainbat osagarri ekoiztea ahalbidetuko dutenak. Esleipen hau orain dela gutxi Turkia eta Polonian martxan 
jarritako proiektuen arrakastagatik letorke. 



	

	

 
Materialen prozesuan metatutako ingeniaritza eta automatizazio gaitasuna funtsezkoa izaten ari da munduan 
lehen mailan dauden enpresek Fagor Arrasate aukeratzeko altzairu, aluminio edo bien konbinazioa duten 
proiektuak garatzeko. ArcelorMittalek Fagor Arrasate aukeratu du Automobil sektorean aluminioaren 
zabalkunde prozesuari ekiteko eta bobinak (2000 mm arterainoko zabalera eta 5 mm arterainoko lodiera) 
luzetara ebakitzeko linea oso bat eskatu du Neuwied-eko lantegirako (Alemania). Halaber, Daimlerrek Serbo 
prentsadun Blanking linea bat jasoko du altzairu eta aluminiorako, 0,6tik 2.5 mm arterainoko lodieratarako. 
Horren barne, belaunaldi berriko lautzeko makinak leudeke eta lineako elementuan arteko sinkronizazio oso 
handia da, 85 spm-ra iristeko gai dena. Lerro hau Alemaniako Bremen hiriko instalazioetan kokatuko da. 
Bestalde, zabalkunde prozesuaren barruan, Fagor Arrasatek bere produktuak beste sektore batzuetara ere 
hedatu nahi ditu. Izan ere, euskal kooperatibak industria aeronautikoan ere aurrera egiten darrai Nanshan 
Aluminum enpresatik jaso duen eskaera dela eta. Aluminiorako (2.650x4mm) zeharkako ebakitze linea bat 
izango da.  
 

	
 
Informazio gehiago: 
 
Lide Baz 
Marketing & Communication Manager Fagor Arrasate S.Coop. 
E-mail: l.baz @fagorarrasate.com 
Telf.: +34 670 404 953 
 
 
 
 


