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HOFAG ENGINEERING 

Este o firmă specializată în proiectarea 

asistată de calculator şi programare a 

maşinilor cu comandă numerică, care 

oferă servicii complete de consultanta, 

implementare, suport tehnic si instruire 

CAD/CAM.  

   Firma Hofag Engineering, in calitate 
de partener autorizat Autodesk si 
Verosoftware, prin Centrul Autorizat 
de Instruire Autodesk, organizeaza 
cursuri acreditate pentru urmatoarele 
tipuri de programe CAD/CAM : 

- Pentru proiectarea asistata de 

calculator se sustin cursuri de : 

AutoCAD 2D si 3D, AutoCAD 

Electrical, Inventor, Inventor 

Professional, Woodwok for 

Inventor, atat pentru incepatori, 

cat si pentru avansati; 

- Pentru programarea masinilor cu 

comanda numerica : Inventor 

HSM, EdgeCAM, AlphaCAM, 

cursuri personalizate pentru 

diferite tipuri de prelucrari, 

respectiv strunjire, frezare sau 

taiere cu fir; cursurile pot fi 

sustinute atat pentru incepatori, 

cat si pentru avansati; 

Pentru masinile cu comanda 
numerica se pot organiza si 
cursuri de operator CNC. 
 

- Pentru managementul 

documentatiei tehnice la nivel de 

companie : Vault, Vault 

Workgroup, Vault Professional. 

- Cursuri cu tematica la cerere, 

respectiv simulare dinamica, 

proiectare elemente din tabla, 

analiza cu element finit, desen 

tehnic industrial, etc.   

 

 

Modelare 3D parametrizata 
 

 

 

Structuri complexe de ansambluri 
 

Cursuri de instruire 
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Cursurile se organizeaza cu instructori 
autorizati, beneficiind de materiale de 
curs autorizate de catre firmele 
producatoare de software. Firma Hofag 
Engineering pune la dispozitie intreaga 
infrastructura hardware si software 
necesara desfasurarii cursurilor, 
respectiv laptopuri echipate cu software-
ul necesar, videoproiectoare, masini cu 
comanda numerica educationale.  

Cursurile se pot organiza si la sediul 
firmei dumneavoastra.  

 

Punctele noastre forte provin din: 

 Personal calificat, cu experienţă 

dovedită şi foarte bine pregătit ; 

 Satisfacerea clientilor prin 

fiabilitate ridicată şi respectarea 

termenelor de livrare ; 

 Know-how pentru cea mai 

recentă tehnologie CAD/CAM a 

pachetelor sopachetelor 

software pe care le distribuim ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calitate dovedită în proiectarea 

şi elaborarea desenelor de 

execuţie ; 

 Confidenţialitate şi securitate a 

informaţiilor, pentru serviciile 

acordate ; 

 

 

ING. GHEORGHE CAZAN 

”Satisfacţia clientului este obiectivul nostru 

principal. Noi recunoaştem multitudinea de 

jucători de pe această piaţă şi singura noastră 

posibilitate de a ne diferenţia, este de a 

satisface în totalitate clientul, prin calitatea 

deosebită a serviciilor noastre.” 

 

 

 

 

 

 

 

HOFAG ENGINEERING  în calitate de 
Partener Autorizat al companiilor 

Autodesk şi Verosoftware  pune la 
dispoziţia dumneavoastră o gamă 
variată de programe pentru activitatea 
de  proiectare asistată şi programare a 
maşinilor cu comandă numerică. 
Programe pentru proiectare generală şi 
mecanică: AutoCAD, AutoCAD 
Mechnical, AutoCAD Electrical, 
Autodesk Inventor sau Autodesk 
Inventor Professional. 
Programe pentru simulare: Mechanical 
Simulation (FEA, analiză statică şi 
dinamică ), Autodesk MoldFlow 

(simulare injecţie plastic), Simulation 
CFD (simularea curgerii fluidelor). 
Programe pentru managementul 
documentaţiei tehnice la nivel de firmă : 
Autodesk Vault. 
Programe pentru programarea maşinilor 
cu comandă numerică 
(EdgeCAM/AlphaCAM ) în configuraţii 
specifice pentru operaţii  
de strunjire sau frezare:  
EdgeCAM/AlphaCAM Turning, 
EdgeCAM/AlphaCAM Milling sau 
EdgeCAM/AlphaCAM Production 
(combină modulele de Frezare şi 
Strunjire) sau tăiere cu fir EdgeCAM 
Wire EDM.  

Programele furnizate de societatea 
noastră beneficiază de urmatoarele 
servicii suplimentare GRATUITE :  
 

 Consultanţă privind alegerea soluţiilor 
CAD/CAM în concordanţă cu cerinţele 
clientului ;  
 

 Asigurarea de suport tehnic pentru 
soluţiile CAD/CAM achiziţionate ; 

 

 Instruirea personalului în utilizarea 
aplicaţiilor CAD/CAM achiziţionate 
prin Centrul de Instruire Autorizat 
Autodesk.  

HOFAG ENGINEERING 

Partener Autodesk si Verosoftware 
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HOFAG ENGINEERING, beneficiind de o exeprienta si o varietate mare de proiecte în care a fost implicată, combină în 
mod fericit utilizarea celor mai noi tehnici CAD/CAM, cu înţelegerea aspectelor tehnice si tehnologice specifice, solicitate 
de către clienţii noştri, ca şi utilizatori CAD. 

Referinte 

 

 

 
 

 

 MICHELIN ROMANIA SA – re-proiectarea utilajelor complexe din industria cauciucului, conform cerinţelor clientului  şi proiectarea 
de maşini şi prototipuri specifice industriei cauciucului;  

 CAMERON ROMANIA SRL Câmpina – modelare 3D pompe şi valve din industria de petrol şi gaze; 

 CONFIND SRL Câmpina – proiectarea unei masini complexe cu aproximativ 800 de component : modelare 3D, realizare desene de 
execuţie şi elaborarea listelor de materiale; 

 TECHNOPHAR Service and Equipment SRL Cornu  – servicii specializate de inginerie în domeniul industriei farmaceutice; 

 WAM ROMANIA SRL şi WAM ITALIA S.P.A.  – servicii de inginerie pentru proiectarea de silozuri şi reverse engineering; 

 HOFAG AG – peste 200 de proiecte pentru diverşi clienţi zonali  precum: UNAXIS , HILTI , în regim de subcontractare; 

 EAST ELECTRIC SRL Bucureşti – servicii de proiectare maşini speciale în domeniul automotive; 

 UPET SA Târgovişte – furnizarea de soluţii de proiectare asistată , cursuri de instruire; 

 PREMIUM SA Brazi - furnizare soluţii de proiectare asistată , cursuri de instruire; 

 ICPET GA Bucureşti , GRIRO Bucureşti, BETA SA Buzău, PROMEX SA Brăila, HONEYWELL Lugoj, ROTEC SA Buzău, 
HIDRAULICA SA Plopeni, International Contract Engineering SA Galaţi, GRUP ROMET SA Buzău, etc, - cursuri de instruire. 

 

 

Hofag 

Engineering 

Strada Bobalna, nr. 4, 105600, Capmina, Prahova 

Tel/Fax: 0244 336 567 

                     e-mail: hofag@hofag.ro 
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