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Lucrăm în scopul dezvoltării industriei românești
de mai bine de 25 de ani fără oprire

Novotrol



Novotrol este canalul partener în România, al grupului industrial Baker Hughes pentru companiile:

• Masoneilan&Consolidated – divizia: Flow and Process Solutions – F.P.S.
• Nuovo Pignone&Thermodyn – divizia: Turbomachinery and Process Solutions – T.P.S.

Experiența acumulată ne permite oferirea celor mai bune soluții și servicii clienților noștri în scopul
creșterii productivității și siguranței instalației din multiple domenii in.

Echipamentele proiectate de cele două ramuri ale grupului Baker Hughes folosesc tehnologii,
concepte și materiale de ultimă generație pentru a răspunde provocărilor și necesităților unei
exploatări responsabile.
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Novotrol

Vedere generală asupra companiei Novotrol
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Industria 
metalurgică

Industria 
farmaceutică

Industria
ceramică

Industria 
alimentară 

băuturi

Industria
celulozi 
hârtiei

Fiind canalul partener pentru cele doua divizii: F.P.S. și T.P.S. ale grupului Baker Hughes ne ocupăm de dialogul
dintre compania dumneavoastră și partenerii noștri, scopul fiind acela de a construi relații comerciale de lungă
durată benefice tuturor părților implicate.
Calitatea și integritatea fiind principalele devize construite de noi și partenerii noștri în toată lumea.

Masoneilan & Consolidated

• Dimensionare si selecție robineți
• Accesorii și software dedicate robineților
• Oferire suport tehnic și logistic
• Organizarea de pregătiri tehnice
• Prezentări de produse

Produsele grupului își găsesc locul în instalații din domenii precum:

Nuovo Pignone & Thermodyn

• Organizarea întâlnirilor
• Prezentări de produse
• Organizarea de pregătiri teoretice
• Studii preliminare de fezabilitate

Industria
Oil&Gas

Novotrol

Vedere generală asupra companiei Novotrol
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Novotrol & Flow and Process Solutions – Masoneilan&Consolidated

Novotrol

Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul selecției și dimensionării de valve, suntem recunoscuți ca una
dintre cele mai meticuloase companii oferind suport tehnic și teoretic oricărui proiect. Suntem atenți la nevoile
clienților noștri ceea ce în final conduce la o instalație cu o eficiență ridicată

Pe parcursul existenței companiei am colaborat cu actori importanți ai sectorului Oil&Gas, Food&Beverage și
sectorul Metalurgic, Energetic, Chimic și Petrochimic acumulând experiență și construind relații puternice cu
E.P.C. cunoscuți de pe piața din România.

Câteva dintre cele mai de succes echipamente vândute în România sunt prezentate în acest slide.
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Flotă instalată pe sector

Oil&Gas

Food&Beverage

Chemichal&Petrochemical

Energy

Other

Seria 21000
Corp drept/în unghi

Seria 41005
Corp drept /în unghi

Seria 35002 Camflex II
Eccentric plug (obturator eccentric)

Seria 12400
Traductor de nivel Digital

SVI II AP
Pozționer diagnoză avansată
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Cea mai nouă branșă a activității companie Novotrol este cea a reprezentării ramurii Turbomachinery
and Process Solutions T.P.S. a grupului Baker Hughes în România.

Pe baza experienței acumulate cu valvele Masoneilan, într-un an de zile am reușit să extindem aria
comercială pe partea de mașini rotative, participând împreună cu colegii noștri de la Nuovo Pignone la
discuții tehnice în cadrul unor proiecte ample din domeniul energetic cu turbinele NovaLT și în cadrul
domeniului Oil&Gas cu compresoare centrifugale axiale și cu piston.

În acest fel am putut colabora cu E.P.C. și centre de proiectare importante din România avansând astfel
în reprezentarea echipamentelor iar dezvoltarea acestei ramuri noi de activitate a companiei Novotrol
nu se oprește aici!

Novotrol

Novotrol & Turbomachinery and Process Solutions
Nuovo Pignone&Thermodyn



Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare cu
privire la produsele grupului Baker Hughes.

Ne puteți găsi si pe LinkedIn:
Sau la link-ul către pagina noastră oficială:

Vă invităm să vizualizați și paginile oficiale de internet
ale companiilor pe care le reprezentăm:

office@novotrol.ro

+ 0241 698 664+

Aleea Heracleea Nr. 1, Bl. VI, 
Ap 23 Constanța+
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mailto:Office@novotrol.ro
https://www.linkedin.com/company/72247980/
https://www.linkedin.com/company/72247980/
http://www.novotrol.ro/
http://www.novotrol.ro/
https://www.bakerhughes.com/
https://www.bakerhughes.com/
https://valves.bakerhughes.com/
https://valves.bakerhughes.com/

