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Asigurarea de beneficii tangibile prin expertiză tehnologică şi integritate

Viziunea noastră
Recunoaştere interna ională drept cel mai ţ
important furnizor de produse de monitorizare 
a sarcinii de cea mai bună calitate, pe baza unui 
proces de achizi ie eficient, cursiv şi facil.ţ

A United Kingdom Company



Societatea LCM Systems Ltd este 

specializată în soluţii de măsurare a 

sarcinii, utilizate în diverse ramuri 

industriale în întreaga lume. Înfiinţată 

în anul 1984 în scopul furnizării de 

celule de sarcină de mare precizie şi 

sisteme de citire pentru industria 

iahturilor, societatea a cunoscut o 

dezvoltare rapidă, iar acum oferă 

consultanţă tehnologică şi de design 

unor sectoare diverse, printre care 

industria petrolului şi gazelor 

naturale, construcţii civile, industria 

maritimă şi offshore, industria 

aerospaţială, echipamente de 

ridicare de mare capacitate şi 

tehnologie de proces.

Societatea noastră fabrică o gamă 

vastă de celule de sarcină standard 

şi instrumente de măsură şi control, 

însă o proporţie semnificativă din 

activitatea noastră este reprezentată 

de produsele la comandă, 

individualizate pentru a răspunde 

cerinţelor specifice ale clienţilor. De 

asemenea, putem produce celule de 

sarcină pentru aplicaţii în medii 

periculoase clasa 1 şi clasa 2, şi 

suntem mândri că putem oferi soluţii 

inovatoare pentru probleme 

complexe şi dificile legate de 

măsurătorile de sarcină.

Toate produsele şi sistemele sunt 

proiectate şi construite la sediul 

nostru central şi la fabrica noastră, 

aflate în facilităţile speciale din 

Newport, Isle of Wight, Regatul Unit. 

Nu avem cheltuieli indirecte ridicate, 

şi astfel putem oferi clienţilor produse 

de înaltă calitate la preţuri foarte 

Proiectare

Produc ie ţ

Noi am dezvoltat propriile sisteme 

interne de înregistrare a designurilor 

celulelor de sarcină, şi toate 

desenele sunt realizate cu ajutorul 

unui pachet de modelare 3D. Putem 

accepta desene de la client în 

majoritatea formatelor cunoscute şi 

în cele standard. De asemenea, 

aplicăm analiza elementului finit 

(FEA) pentru a valida proiectele mai 

complexe sau atunci când clienţii au 

cerinţe comerciale specifice în acest 

sens.

Societatea LCM Systems deţine un 

mare număr de facilităţi interne de 

calibrare şi test. Câteva utilaje 

speciale de test permit calibrarea în 

tensiune până la 150 t şi în 

compresie până la 1500 t. Toate 

dispozitivele de test sunt calibrate 

anual de o societate independentă 

de calibrare certificată de UKAS, la 

sediul nostru, în conformitate cu BS 

EN ISO7500-1:2004 şi cu o 

certificare corespunzătoare. Toate 

celelalte echipamente sunt de 

asemenea calibrate anual de 

societăţi de calibrare certificate 

Calibrare

Deşi în prezent societatea LCM 

Systems nu deţine acreditare 

ISO9001, noi aplicăm un sistem de 

management al calităţii cu o 

documentare complexă, care este 

certificat şi auditat independent. 

Calitatea produselor noastre este 

inegalabilă, şi asigură o remarcabilă 

fiabilitate. Acest lucru, împreună cu 

trasabilitatea excelentă pe care o 

oferim, ne-a asigurat primul loc în 

preferinţele multor clienţi care 

apelează în fiecare an la serviciile 

noastre.

Calitate

LCM Systems  Ltd

www.lcmsystems.ro

Noi aplicăm un sistem complet de 

planificare a cerinţelor de material 

(MRP) pentru asigurarea cererii şi 

programării producţiei. Întregul 

nostru personal de producţie este 

bine instruit şi deţine o vastă   

LCM SYSTEMS
Solutions in Load Cell TechnologySolutions in Load Cell Technology

Asigurarea de beneficii tangibile prin expertiză tehnologică şi integritate

Societatea noastră reprezintă o 

întreprindere independentă, care nu 

se subordonează vreunui grup, şi 

astfel deţinem controlul complet 

asupra direcţiilor de dezvoltare a 

activităţii. Acest lucru ne permite să 

răspundem cu promptitudine 

cererilor comerciale şi să reinvestim 

profiturile în scopul consolidării şi 

îmbunătăţirii activităţii noastre. Între 

2008 şi 2014 s-au investit peste 1 

milion £ în facilităţile noastre pentru 

îmbunătăţirea unor activităţi precum 

calibrarea şi producţia, inclusiv 

achiziţia de noi facilităţi de producţie. 

Printre caracteristicile esenţiale ale 

LCM System, care ne deosebesc de 

concurenţii noştri, se numără:

experienţă în aplicarea mărcilor 

tensometre şi fabricarea senzorilor. 

Societatea noastră este specializată 

în tehnici de tensometrie încorporată 

şi şi-a perfecţionat aptitudinile în 

ultimii 30 de ani, devenind unul dintre 

cei mai experimentaţi producători de 

pe piaţă care folosesc această 

metodă. De asemenea, deţinem 

facilităţi interne de prelucrare, 

dobândind expertiză în prelucrarea 

specifică producţiei de celule de 

sarcină. Acest lucru ne permite 

autonomie în onorarea multora dintre 

comenzi, dovedind o flexibilitate care 

nu este oferită de mulţi dintre 

concurenţii noştri.

În plus am dezvoltat pe parcursul 

multor ani tehnici specializate pentru 

a asigura atingerea constantă a unei 

înalte calităţi în cel mai eficient mod, 

contribuind la îmbunătăţirea 

standardelor de producţie şi la 

reducerea costurilor.

UKAS în baza standardelor relevante. 

În rarele cazuri în care calibrarea nu 

poate fi asigurată intern, avem acces 

la facilităţi de calibrare mai complexe.

De asemenea, avem periodic martori 

terţi la testarea şi calibrarea produselor 

clienţilor, prin ABS, Lloyds, DNV etc.



O scurtă prezentare a istoriei companiei LCM

Systems, a punctelor forte, a fabricii și

direcția în care ne îndreptăm în viitor.

LCM Systems Ltd

http://www.lcmsystems.ro/Despre.html


Istoria LCM Systems

Compania a fost finanțată în anul 1984 pentru a produce celule de
sarcină și aparataj pentru yachturi de curse.

Compania a fost vândută actualilor proprietary (Steve Sargeant și
David Willmington) la sfârșitul anului 2001.

Compania și-a concentrat dezvoltarea pe alte piețe, pe care le
deservim și în prezent, inclusiv cea a petrolului și gazelor,
construcțiilor civile, marină și în larg, aerospațială, de ridicare a
obiectelor grele, submarină și a macaralelor și vinciurilor

Cifra noastră de afaceri a crescut de la 500 de mii de lire sterline (600 de 
mii de Euro) la sfârșitul anului 2001 la 2,5 milioane de lire (3,2 mil. Euro)
la sfârșitul lui 2016



Punctele forte ale companiei LCM Systems

O singură fabrică în Regatul Unit care se ocupă de promovare,

vânzări, proiectare, fabricație, finanțe și testele/calibrarea finală/e.

Nivel ridicat al cunoștințelor de piață și al experienței de aplicare, 

furnizând consultanță specializată pentru selectarea soluțiilor optime 

de produse pentru aplicații comerciale/tehnice

Societatea are în continuare capital privat, fapt ce ne oferă un control 

real asupra viitorului, dispunând de o stabilitate financiară excelentă.

Capacitatea de a se adapta pentru a satisface cererea în continuă 

creștere și cerințele tehnice ale clienților, oferind clienților noștri reale 

avantaje comerciale.



Punctele forte ale produselor LCM Systems

99% din toate celulele de sarcină prezintă o construcție din oțel inoxidabil.

Produsele sunt disponibile cu un nivel ridicat de etanșare la condițiile 
de mediu și asigură o fiabilitate excelentă pe termen lung.

Produsele personalizate sunt disponibile în timpi totali mai scurți 

decât cei ai concurenței

Toate produsele pot fi adaptate pentru a îndeplini nevoile specifice ale 
aplicației și nevoile tehnice

Proiectăm/fabricăm atât produse standard, cât și produse 

personalizate



Instalațiile LCM Systems

Disponibilitatea unui stoc de materiale

Atelier intern de prelucrare

Design 3D CAD 

Laborator tensometric

Construcție/ansamblu de instrumente de măsură și control

Calibrare de compresie de până la 1500 de tone

Calibrare de tensiune de până la 150 de tone

Testare de presiune de până la 1000 psi

Calibrare de presiune de până la 4000 de bari

Sistem de management al calității complet 
documentat



Capacitățile LCM Systems

Design personalizat al produsului

Design pentru prototipul produsului

Fabricarea pe loturi

Design-uri pentru sisteme ambalate

Timpi totali scurți

Calibrare tensometrică pentru prospecțiuni

Prelucrare, fabricare și sudare internă

Dezvoltare software

Calibrare internă

Timp scurt pentru returul cotațiilor



Inel de sarcină

LCM Systems – Exemple de produse

Bolț de sarcină Celulă de sarcină de 

compresie

http://www.lcmsystems.ro/Inele-de-sarcina-pentru-cantarire.html
http://www.lcmsystems.ro/Inele-de-sarcina-pentru-cantarire.html
http://www.lcmsystems.ro/Bolturi-de-sarcina-pentru-cantarire.html
http://www.lcmsystems.ro/Celule-de-sarcin-de-compresie.html
http://www.lcmsystems.ro/Bolturi-de-sarcina-pentru-cantarire.html
http://www.lcmsystems.ro/Celule-de-sarcin-de-compresie.html


Celule de sarcină de 

tensiune

Celulă de sarcină de 

tensiune și compresie

Element de legătură 

de sarcină

LCM Systems – Exemple de produse

http://www.lcmsystems.ro/celule-de-sarcina-de-tensiune.html
http://www.lcmsystems.ro/Celule-de-sarcina-de-compresie-si-tensiune.html
http://www.lcmsystems.ro/Elemente-de-legatura-cu-monitorizare-de-sarcina.html
http://www.lcmsystems.ro/Elemente-de-legatura-cu-monitorizare-de-sarcina.html
http://www.lcmsystems.ro/celule-de-sarcina-de-tensiune.html
http://www.lcmsystems.ro/Celule-de-sarcina-de-compresie-si-tensiune.html


Deplasare liniară

LCM Systems – Exemple de produse

Grindă de sarcină Traductor de presiune

http://www.lcmsystems.ro/Senzori-de-deplasare.html
http://www.lcmsystems.ro/Senzori-de-deplasare.html
http://www.lcmsystems.ro/Doze-tensometrice.html
http://www.lcmsystems.ro/Doze-tensometrice.html
http://www.lcmsystems.ro/senzori-de-presiune.html
http://www.lcmsystems.ro/senzori-de-presiune.html


AfișajAmplificator integral

LCM Systems – Exemple de accesorii pentru 
celulele de sarcină

http://www.lcmsystems.ro/Indicatoare-portabile.html
http://www.lcmsystems.ro/Amplificatoare-si-convertoare.html
http://www.lcmsystems.ro/Amplificatoare-si-convertoare.html
http://www.lcmsystems.ro/Indicatoare-portabile.html


LCM Systems – Planuri de viitor

Introducerea gamei de celule de sarcină și bolțuri de sarcină ATEX și IECx

Extinderea gamei de celule de sarcină de mare capacitate

Introducerea sistemului cu ambalare simplă, inclusiv construcția 

panourilor, etc.

Soluție software pentru centrul de greutate care folosește tehnologie  

cu cablu conectat sau wireless

Soluții hardware și software pentru înregistrarea datelor 

Extinderea gamei de celule de sarcină și instrumente de măsură și 

control pentru aplicații submarine și subacvatice

http://www.lcmsystems.ro/Celule-de-sarcina-ATEX.html


Aveți întrebări?


