
Kovács Trade Company este distribuitor și integrator de tehnologii durabile. Cu
sediul în Reghin, jud. Mureș, compania deservește toate industriile din România,
Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Societatea noastră a fost înființată pentru
a veni cu soluții adecvate pentru industrie, cu echipamente, service, piese de
schimb si consumabile menite sa reducă costurile. Principalele domenii în care
activăm sunt următoarele: sisteme de aplicare adeziv, acționări și valve
pneumatice, robotică, servicii de automatizări industriale.

Obiectivul principal al companiei Dvs. este
generarea de profit. Misiunea noastră este de a
vă oferi soluții care vă ajută în atingerea acestui
obiectiv și prin reducerea costurilor să ajungeți la
generarea de profit adițional.

AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE
SERVICII, SOLUȚII, COMPONENTE LA UN SINGUR LOC

Oferim soluții care au un ROI foarte scurt, investițiile în soluțiile noastre
sunt returnate în doar câteva luni.  

LOGISTICĂ, INTRALOGISTICĂ
SERVICII, SOLUȚII, COMPONENTE LA UN SINGUR LOC

Vă oferim sisteme complete cu drone
pentru înregistrarea și inventarierea
autonomă a stocului în diferite tipuri
de depozite: în interior și în exterior,
precum și la intrare și ieșire. Fiabil,
sigur și ușor de utilizat. 

Geek+ și doks.inoovation sunt
partenerii noștrii în logistica

inteligentă.



Kovács Trade Company is a distributor and integrator of sustainable technologies.
Based in Reghin, Mureș county, the company serves all industries in Romania,
Hungary, Bulgaria and the Republic of Moldova. Our company was established to
come up with suitable solutions for the industry, with equipment, service, spare
parts and consumables aimed at reducing costs. The main areas in which we
operate are the following: adhesive application systems, pneumatic actuators and
valves, robotics, industrial automation services.

The main objective of your company is to
generate profit. Our mission is to offer you
solutions that help you achieve this goal and, by
reducing costs, reach the generation of additional
profit.

INDUSTRIAL AUTOMATION
SERVICES, SOLUTIONS, COMPONENTS AT ONE PLACE

We offer solutions that have a very short ROI, investments in our solutions
are returned in just a few months.

LOGISTICS, INTRALOGISTICS
SERVICES, SOLUTIONS, COMPONENTS AT ONE PLACE

We offer you complete drone systems
for autonomous recording and
inventory of stock in different types of
warehouses: indoor and outdoor, as
well as inbound and outbound.
Reliable, safe and easy to use.

Geek+ and doks.innovation are our
partners in intelligent logistics.


