
Liniile directoare ale grupului FAULHABER

WE CREATE MOTION

FAULHABER ÎNSEAMNĂ DIVERSITATE

Dispunem de portofoliul cel mai complex în domeniul înaltei 

tehnologii a motoarelor miniaturale și a micromotoarelor, 

disponibile la nivel mondial de la același furnizor. În calitate 

de reţea internaţională, inovatoare și partenerială, ne utilizăm 

forţa diversitaţii pentru a oferi clienţilor noștri soluţii de succes, 

adaptate fiecărui client în parte.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ INOVAŢIE

Filozofia noastră constă în a fi întotdeauna în avans tehnologic 

față de concurență. Noi suntem pionieri, privim dincolo de 

limita propriei noastre farfurii și ne dezvoltăm continuu tehno-

logiile fundamentale, performante, cu privirea îndreptată spre 

standardele viitorului. Ne mișcăm la limita posibilului tehnic. În 

acest context, investim în mod ţintit în cercetare și dezvoltare, 

precum și în tehnici de proces și producţie, pentru a stabili 

permanent noi standarde prin produsele noastre inovatoare.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ PASIUNE

Performanţele noastre de vârf în domeniul ingineriei și un 

complex know-how tehnologic deschid clienţilor noștri noi 

lumi, cu soluţii personalizate pentru aplicaţiile acestora. În 

acest context ne îndeplinim sarcinile cu angajament, pasiune 

și entuziasm. Lucrăm la descoperirea de noi tehnologii, 

stimulăm idei și continuăm să ne autodezvoltăm. Suntem 

mândri să fim FAULHABER.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ CALITATE

Suntem peste tot în lume garanţia unei calități excelente și a 

celor mai bune servicii. Datorăm această poziţie excepţională 

unui atașament faţă de calitate care refuză orice compromis 

și care este împărțit de toţi angajaţii noștri. Angajamentul 

nostru și voinţa de a ne îmbunătăți permanent performan-

ţele, structurile și procesele ne garantează pe termen lung 

competitivitatea internaţională și satisfacţia clienţilor.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ FORŢA DE A CONDUCE

Succesul produselor și serviciilor noastre se bazează pe implica-

rea angajaţilor noștri. Căci în spatele fiecărui motor FAULHABER 

stă forţa de a conduce, motivaţia lor. De aceea acordăm o foar-

te mare atenţie stimulării angajaţilor și mai ales a viitoarei gene-

raţii de specialiști. O cultură antreprenorială intactă, precum și 

o muncă de personal consecventă contribuie în mod decisiv la 

dezvoltarea optimă a potenţialului fiecăruia în parte.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ PARTENERIAT

Căutăm contactul direct cu clienţii, partenerii de afaceri și 

clienţii noștri pentru a putea înţelege și răspunde la cerinţele și 

nevoile lor. Suntem deschiși și onești și tratăm pe toată lumea 

cu respect și apreciere. Suntem sinceri, ne ţinem de cuvânt și 

acceptăm responsabilitatea pentru acţiunile noastre ca bază 

pentru relaţii de încredere. Vedem codul nostru de conduită 

atât ca informaţii utile cât și ca datoria noastră. Pe scurt, noi 

punem în aplicare valorile noastre.

FAULHABER ÎNSEAMNĂ VIITOR

Suntem conștienți de responsabilitățile pe care le avem față de 

generațiile viitoare și ne facem datoria pentru a asigura per-

spective pozitive pe termen lung. Ne străduim să implementăm 

tehnologii de ultimă generație și să respectăm toate cerințele 

legale și de reglementare relevante pentru produsele noastre 

de pe piețele unde ne oferim serviciile. Oferim un bun exemplu 

și aducem contribuții importante în vederea protejării mediului 

prin procese de reciclare efectuate cu atenție și prin utilizarea 

energiei din surse eficiente și regenerabile. Ne monitorizăm în 

permanență realizările și adoptăm măsuri proactive pentru a 

ne reduce impactul asupra mediului.

Suntem un grup antreprenorial familial independent. În calitate de lider tehnologic în domeniul tehnicii motoarelor 

miniaturale si a micromotoarelor, deschidem noi drumuri, graţie produselor noastre inovatoare. Obiectivul nostru 

este acela de a concepe soluţii de motoare care să corespundă în mod optim standardelor pe care le impun aplicaţiile 

acestora. Soluţii de motoare pentru pieţe unde sunt decisive precizia și fiabilitatea în spaţii extrem de mici. Soluţii de 

motoare care ne conferă unicitate la nivel mondial și ne garantează un succes sustenabil și o creștere sănătoasă.

Suntem FAULHABER
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