Fabrica de productie piese forjate SC Forsev SA
Cod produs: 60295, proprietar: FORSEV S.A.

Forsev este una dintre cele mai reprezentative întreprinderi de industrie grea din România și Europa de Est, cu o tradiţie și expertiză ce
se întinde de-a lungul a 160 de ani.
Activul de tip industrial “Hală de producţie” este situat în Drobeta-Turnu Severin, strada Porţile de Fier nr. 2, judeţul Mehedinţi.
Activul industrial se compune din teren în suprafaţă de aproximativ 52.420 mp, pe care sunt edificate multiple construcţii precum:
- Hală ciocane - regim înălţime P+Mezanin, SC = 14.971,87 mp, SD = 15.228,18 mp;
- Hală mecanic șef - înălţime P, SC = 3.222 mp, SD = 3.222 mp;
- Staţie de transformare - SC = 1187 mp;
- Macara capră - Teren liber;
- Pod rulant - Teren liber, pe parcela de teren se află un pod rulant de 12 tone nefuncţional;
- Hală debitare -Regim înălţime P, SC = 1.663,10 mp, SD = 1.663,10 mp; Hala este dotata cu 2 poduri rulante , cu capacitate de 5 tone,
respectiv 8 tone;
- Birou mecanic șef - Regim înălţime : P+1 E, SC = 336,38, SD = 362,75;
- Hală matriţare - Regim înălţime P, SC = 5.637,03 mp, SD = 5.637,03 mp; Hala este dotata cu 3 poduri rulante cu urmatoarele
capacităţi : 8 tone, 5 tone, 3 tone, 2 tone;;
- Anexă tehnico-socială - Constructie cu regim înălţime P + 1E, SC = 396,16 mp, SD = 799,87 mp;
- Staţie conexiuni - Clădire birouri , regim înălţime P, SC = 389,00 mp, SD = 389,00 mp; În interior se regăsesc celule electrice,
conductori, echipamente și instalaţii electrice necesare unei statii de conexiuni;
- Laborator - Clădire birouri, regim înălţime P, SC = 157 mp, SD = 157 mp.
În componenţa activului se regăsesc și următoarele categorii de bunuri mobile:
Echipamente de producţie - Ciocane de forjare libera si ciocanele matritoare de diferite dimensiuni si capacitati, cuptoare electrice,
cuptoare cu vatra mobila, cuptoare cu combustibil lichid, prese hidraulice de debavurat de diferite dimensiuni, linie tratament termic
secundar, instalatie sablare cu alice, manipulator de forjare, posturi de transformare si transformatoare electrice;
Mijloace de transport - autoturisme, poduri rulante;
Mobilier, birotice, IT;
Stocuri şi materiale - includ materii prime necesare realizarii obiectului de activitate – matrite, teava, table, materie prima , bara de tip
patrat, bara de tip rotund, beton refractor, electrozi, sarma, rulmenti, etc;
Materiale de natura obiectelor de inventar – includ în mare parte obiecte de inventar aparţinând activităţii specifice (dulapuri, scule şi
dispozitive, echipament de lucru şi de protecţie).
În instalaţia de forjare se pot efectua următoarele operaţii:
- Tăiere;
- Forjare;
- Tratament termic;
În departamentul de prelucrare există un număr important de mașini cu capacitate mare, aranjate pe linia de produse. Capacitatea de
prelucrare a Forsev este de până la 60 to / lună.
FORSEV produce echipamente și accesorii pentru:
- Industria chimică și petrolieră;
- Industria mecanică;
- Industria feroviară;
- Industria maritimă.
Ca o garanţie a calităţii produselor sale, FORSEV efectuează o gamă largă de teste în laboratoarele sale: testări distructive (analize
chimice, încercări mecanice, analize metalografice), testarea nedistructivă (testarea durităţii, testarea cu ultrasunete, controlul
magnaflux, lichide penetrante ).
Scopul FORSEV este satisfacerea clienţilor nostri.
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