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1889 
 

Dr. Eduard Schrack, născut în data de 6. Oct. 1889 
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1913  
 

Înființarea „Ericsson“ Societate Austriacă de Electricitate pe Acțiuni, fostă 
Deckert & Homolka. Viena 12, Strada Pottendorfer 25-27 

În anul 1872, tehnicianul Willhelm Decker, originar din Hanovra și omul 
de afaceri Eduard Homolka au înființat în Viena cea mai veche firmă 
austriacă de instalații electrice. O întreprindere pentru „aparate tehnice 
de curenți slabi și instalații“ 

În anul 1876 Lars Magnus Ericsson înființează în Stockholm „Magazin de 
reparații mecanice pentru Telegrafe“ 

În anul 1908 erau angajați la "Deckert & Homolka" un număr de 1000 de 
lucrători. „Ericsson“ avea deja 1500 de lucrători în Suedia și 3000 în 
Rusia. A urmat un acord de colaborare între "Deckert & Homolka" și 
"Ericsson". 

În 1911 Ericsson a achiziționat acțiuni la Deckert & Homolka Viena și 
Budapesta. A urmat înființarea „Societății Austriece de Electricitate 
Ericsson SA“ cu un capital social de două milioane de coroane austriece. 

După moartea lui Deckert în 1912, familia Suedeză Ericsson intră în 
companie. 
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Clădirea a fost construită în anul 1913 după planurile lui Bruno Bauer. 
Între anii 1908 și 1933 Bauer, în calitate de constructor șef a obținut 
singur 120 de brevete în noua tehnologie a betonului armat, ca și în cazul 
metodei de construcție a scheletului din oțel sau șina Bauer. 
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1915  
 
Deja, în primul război mondial, fostul locotenent Schrack a atras atenția 
publicului cu invenția unui sistem de stereometrie optică pentru 
măsurători terestre. 
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1918  
Împreună cu Robert Ettenreich, Eduard Schrack a dezvoltat primul tub 
radio austriac adecvat fabricației industriale: „TRIOTRON“ 
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1919  

ÎNFIINȚAREA Firmei Schrack de către dr. Eduard Schrack în strada 
Schumann 31, districtul 18 Viena. 

Astăzi, la această adresă este sediul firmei Kraus&Naimer. 

 

1920  
Laboratorul radio E.Schrack, Viena; înregistrare la registrul comerțului 
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Schrack: Viena XVIII., strada Schumann 31 

1921  
Realizarea invenției ”generator de oscilații“ împreună cu Robert 
Ettenreich. O impedanță negativă, realizată cu tuburi electronice,  
pentru obținerea oscilațiilor. Ettenreich și Schrack înființează împreună 
„Schrack SA” 
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1922 
Înființarea uzinelor radio „RADIOWERKE E. SCHRACK" 

În noiembrie 1922 o grupă a firmei Schrack împreună cu Oskar Czeija fac 
demersuri în vederea obținerii concesiunii pentru emisiuni radio. 

Fiul lui Karl August Czeija, care a fost de asemenea activ în afacerile 
emergente de telefonie, a fost inițial jurist în serviciul public. De abia 
după Primul Război Mondial a intrat în contact cu radioul și și-a însușit 
noțiunile de bază. Împreună cu firma Schrack a obținut concesiunea 
pentru primul emițător radio din Austria. 

1924 
Uzinele radio E. Schrack produc tuburi și receptoare radio 
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Fig. 2, Parcursul de realizare a unui tub electronic 

 

  

Fig.3,       Fig.4, 
Mașină de sudat anozi      Mașină de lipit prin topire 
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Fig. 5, Tragerea  Fig. 6, Mașină de  Fig. 7, Bombarda-  
filamentului    montat tije                 ment electronic 

 

  

Fig. 8, Mașină automată de fabricat bolțuri 

 

Sursă: Radioamatorul, caiet 22, II, an (1924), editat dr. Eugen Nesper, 
Editura Julius Springer și M.Krayn, Berlin 
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Unitatea de aparate 
U4 Schrack 1924 

 

 

De ex.  
preamplificator 
audiofrecvență 
Audion,  
Amplificare jf 
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Receptor cu reacție cu două tuburi 

 

 

Receptor cu dublă reacție 
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La 1.oct. 1924 a fost preluată difuzarea emisiunilor oficiale de către 
RAVAG (Societatea de comunicații radio Austria SA) dintr-un studio 
provizoriu din Viena aflat pe Stubenring. Director general a fost din 1924 
și până în 1938 Oskar Czeija. Acționarii RAVAG erau Ministerul 
comerțului, Comuna(primăria) Viena și diverse bănci dependente de 
guvern. 

 

1925  
În anul 1925 RAVAG avea deja 100.000 de ascultători. Taxa lunară era 
de 2 șilingi. 

La această instituție de radio al RAVAG, Czeija a fost Director general 
până în anul 1938. 

În 1935 a început construcția Casei radio, din strada Argentinier, dar care 
a putut fi terminată numai după “Anschluss“ - alipirea la Germania. 

La 24 aprilie 1945 societatea de radio SA își reia activitatea. Director pe 
termen scurt a fost din nou Oskar Czeija, până când a fost demis sub 
presiunea forțelor de ocupație sovietice.  
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1927  
Producerea de difuzoare sub denumirea de marcă Triotron 

Model Carmen  

 Carmen- Uzinele radio E.Schrack SA 
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1928  
Uzinele radio E.Schrack aveau 250 de salariați pentru fabricarea tuburilor 
radio cu ajutorul a 55 de mașini speciale având la bază 20 de patente ale 
lui E. Schrack 
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1929  
Propunere de doctorat în fizică la Universitatea din Viena 

Redenumirea în Uzinele radio E. Schrack SA 

 

Uzinele radio E. Schrack AG din Viena 14, Flötzersteig (fosta fabrică 
Zeiss), angajează 600 de salariați, produc aparate de radio și tuburi 
Triotron, care au fost de asemenea puse la vânzare de Philips și 
Telefunken. În acest timp au fost produse anual 2,5 mil. de tuburi radio. 

De asemenea și execuția tehnică a primului film sonor din Viena a venit 
tot din partea Schrack. 
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Uzina Schrack, din Flötzersteig Viena  

 



Schrack – Pagini de istorie 
 

21 

 

 

 

Tub Triotron AD4,  
anul fabricației 1929 
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Spectacol special al firmei Schrack la expoziția radio a Asociației 
Lucrătorilor Radio, grupa locală, Ottakring 

 

Difuzor MS1 
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Difuzor Valencia 

 

Difuzor Triovox 

 



Schrack – Pagini de istorie 
 

24 

 

Difuzor gothic 

 

  

Difuzor tip Tosca 
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Acțiune de Crăciun 1929

 

Schrack – Triotron Reclamă de Crăciun 

Sursa: Radioamatorul Austriac 1929, Ediția 12,  
Decembrie 1929, ultima copertă 
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1931 
 

Eduard Schrack și-a primit doctoratul la 13.07.1931 la Universitatea din 
Viena 

Din lucrare: „despre o încercare de corectare a caracteristicii dinamice a 
tuburilor electronice prin compensarea căderii de tensiune la anod“. 

Deșteptător radio în anul 1931 
 
Model: Triotron-ORA 
Aparat cu carcasă din lemn 
 
 

  
 
Aparat radio de masa cu ceas integrat  
(Radio cu ceas, Deșteptător radio),  
400x370x150mm / 15.7x14.6x5.9 inch 
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Difuzor cu ceas integrat (durată funcționare 8 zile),  
forma era aceea a unui ceas de masă. 
 
 

 
 
 
 
Conform descrierii ceasul era un produs elvețian 
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1932  
 

Producerea de aparate pentru filmul sonor, condensatoare electrolitice și 
difuzoare dinamice 
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600 de lucrători produceau cca 2,5mil. de tuburi electronice radio pe an 
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1932-38 
Difuzor tip B Boemia 
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Difuzor Triotron - Persival 

 

Tip Manon 
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1938 
18 Decembrie: preluarea Uzinelor radio Schrack AG de către Philips și 
redenumirea în: „Uzinele Radio Viena SA“ (WIRAG), ca o întreprindere a 
concernului Philips. 

Datorită faptului că dezvoltarea pe mai departe a sectorului radio 
amenința să fie în prea mare dependență de marile concerne, dr. Schrack 
decide să se retragă din acest domeniu de producție. 
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1939 

Dr. Eduard Schrack cumpără acțiuni ale firmei austriece Ericsson AG, 
închisă în acel moment și înființează firma ,,Schrack-Ericsson,, care era 
responsabilă de dezvoltarea și producerea de instalații telefonice cu un 
număr de salariați de cca 1700. 

Locația a fost Viena-Meidling (Viena 12), Pottendorfstraße, (ca succesor 
al "Deckert și Homolka" [fondată în 1872] și "Ericsson Electricitate 
Austria AG" [înființată în 1913]), -1700 de angajați. În acel moment, dr. 
Eduard Schrack devine unic director. 

 

 

1945  
Jefuirea completă a întreprinderii de către puterea de ocupație rusească. 

 

1947 
Schrack a dezvoltat primul întreruptor pentru protecția motoarelor din 
Austria, care a fost întâlnit timp de două decenii la multe mașini cu 
acționare individuală 
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ÎNTRERUPTOR PENTRU PROTECȚIA MOTOARELOR – SCHRACK 
Performanță ridicată! 
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1948 
La 31. Aug. 1948 a urmat redenumirea din Schrack-Ericsson în „Schrack 
Electricitate AG“ (pe lângă telefoane și instalații telefonice se produc, cu 
brevete proprii, întreruptoare automate, întreruptoare de curenți 
reziduali).  

Începerea producției de contactoare, carcase armate cu oțel (STAPA) și 
plăci redresoare cu seleniu. 

Aparat telefonic de masă în fildeș pentru 
companii 

Acest aparat a fost produs între anii 1948 și cca 
1965 în formă aproape nemodificată de către 
cele două firme austriece KAPSCH și SCHRACK 
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1950 
Primul dulap de distribuție din tablă de oțel 

ÎNSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE - SCHRACK 

 

INSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE  
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1951 
Pe 9 dec. 1951 o delegație economică austriacă s-a întors dintr-o 
călătorie de studiu din Statele Unite ale Americii. Delegația era constituită  
din deputații Consiliului Național Josef Böck-Greißau, Dr. Josef Mayer-
Gunthof, Fritz Maix, Emil Weinberger, Robert Harmer, Alfred Sturminger 
și Dr. Eduard Schrack. Delegația a fost întâmpinată de Stanley Clark și 
John G. Harlan la aeroportul Tulln / Langenlebarn. Despre experiențele 
lor din America, membrii delegației au dat informații în emisiunea de 
radio "Vocea Americii". 
 

 

Membrii delegației în cadrul fotografiei de grup 
De la stânga la dreapta: Mayer-Gunthof, Schrack, Clark,  
Böck-Greissau, Maix, Harlan, Weinberger, Harmer, Sturminger 
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A fost conceput primul întreruptor automat în miniatură din lume, 
strămoșul celui utilizat și astăzi pe scară largă 

 
Acest lucru a permis conceperea primelor instalații de distribuție fabricate 
industrial în construcție modulară 
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Noile întreruptoare miniaturale de mare putere pot întrerupe: 
3000A la 380V, cos φ: 0,7  
10000A la 250V, cos φ: 0,7.  
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Distribuitoare miniaturale SCHRACK duble și multiple,  
frumoase ca formă și înguste 

 

ÎNTRERUPTOARE MINIATURALE Întreruptoare automate de uz casnic, tip 
BLH 380Vca / 250Vcc 6A, 10A 
Întreruptoare de putere tip BLS 380Vca/250Vcc 10A, 15A, 20A, 25A; 
Izolație complet ceramică; Întrerupere în două etape cu suflaj magnetic; 
Deconectare cu întârziere mai mare pentru suprasarcini mici și rapidă la 
scurtcircuit. DISTRIBUITOARE (TABLOURI) MINIATURALE SCHRACK 
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1952  
Intrarea în întreprindere a lui E. Harald Schrack (născut la 3 apr. 1930), 
fiul lui Eduard Schrack care va fi implicat și în activitățile de dezvoltare 

 

 

Odată cu consolidarea companiei după cel de-al doilea război mondial, 
contactul cu administrația poștei austriece a devenit tot mai strâns. 

1953 
În sortimentul de producție apar clemele de șir. În afară de aceasta se 
face publicitate în domeniul agrementului maritim.  
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SCHRACK CLEME ȘIR – UNIVERSALE; tip BIU 4 pentru secțiuni de până la 
4mm2; tip BIU 16 pt secțiuni de până la 16mm2; cleme de trecere drepte; 
cleme de ramificație; elemente de scurtcircuitare electrice pentru mai 
multe cleme; cleme de măsură; cleme cu schimbare individuală; blocuri 
de cleme șir cu posibilitate de extensie 

 

Întreruptoare de protecție Schrack montate pe vapoare de către un 
șantier naval german 
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Întreruptoare de protecție SCHRACK utilizate pe locomotivele electrice 
moderne ale Căilor Ferate Federale Austriece 

1954 
Apare primul întreruptor cu protecție diferențială austriac (întreruptor FI) 
„Made bei SCHRACK” 
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Protecție împotriva electrocutării și incendiilor prin: întreruptoare de 
curenți reziduali:                
Protecție de tip FJ cu declanșare la curenți de defect cu IV poli, 25-100A 
Protecție combinată de tip FU-FJ cu declanșare la curenți și tensiuni de 
defect IV poli, 40-1000A  
Protecție de tip FU cu declanșare la tensiuni de defect II-IV poli, 25-60A 
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1956 
Întreruptor FI 1956-1967 
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1958 
Primul releu plug-in 

Schrack a dezvoltat un releu pentru un soclu circular care să poată fi 
schimbat ușor. Acest releu este produs până în zilele noastre (actualul 
MT) și poate fi simplu înlocuit. Releele au fost utilizate în număr de 
milioane în centrale telefonice și sisteme de comandă. 

 

 

 

 

1960 
Pentru prima dată Schrack are peste 2000 de salariați  
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1962  
E. Harald Schrack a devenit membru al Consiliului Director. Sistemele de 
comutație cu fișe și selectoare rotative din comunicații au fost înlocuite cu 
sisteme automate comandate cu relee, astfel își fac apariția primele 
sisteme complet automate - comandate prin butoane - în instalațiile de  
comutație din hoteluri. 

1963 

 

 

 

 



Schrack – Pagini de istorie 
 

49 

1964 
Prima așezare în Weidhofen pe râul Thaya (Dimling) 

 

1965 
Dr. Eduard Schrack este decorat cu medalia Johann Josef Ritter von 
Prechtl, a Universității Tehnice Viena. 

În ianuarie, cu 7 salariați se începe fabricația în uzina Waidhofen pe 
Thaya (Dimling) 

 

1967 
Primul întreruptor diferențial FI în construcție modulară. 
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1968 
Deschiderea uzinei din Graz. 

În acest an s-a realizat primul pas spre automatizarea completă a 
sistemului de apelare luminoasă a personalului medical din spitale. 

Primul întreruptor pentru protecția motoarelor în execuție modulară. 

Întreruptoarele pentru protecția motoarelor și siguranțele automate s-au 
produs în uzina din Graz. 
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1969 
În data de 22.09.1969 firmei Schrack Electricitate-AG i-a fost conferită 
Stema Statului Austriac. 

 

 

1970  
E. Schrack devine Director general și a urmat o schimbare de structură 
de la electromecanică la electronică. 

Această perioadă a fost caracterizată printr-un program de producție în 
continuă diversificare: tipuri noi de aparate de comutație de joasă 
tensiune și distribuitoare, dar mai ales relee de comandă, care se produc 
în serie în special pentru export. 
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Startul cu instalații telefonice electronice 
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1971 
Baurat (constructor șef) dr. Eduard Schrack se retrage la vârsta de 82 de 
ani din Consiliu. Peste 60 din invențiile sale au fost patentate. 

  

Schrack prezintă sistemul IsoNorm 

Cerința pentru dulapuri de distribuție complet 
izolate este veche, pentru că la dulapurile de 
distribuție din tablă respectarea prescripțiilor 
de securitate este adesea dificilă și se atinge 
cu efort mare. 

Schrack, împreună cu EVU a dezvoltat 
dulapuri de distribuție protejate, complet 
izolate, care sunt executate cu metode noi și 
care posedă proprietăți ale materialelor 
chimice moderne. Ele sunt adecvate, înainte 
de toate, pentru locuințe (contoare și 
distribuitoare de comandă) și sunt 
caracterizate pe lângă izolarea completă și 
prin rezistență la coroziune și greutate 
redusă. Carcasele sunt oferite în trei adâncimi 
de Schrack: 180mm, 240mm, 300mm; la 
acestea există câte trei lățimi și două înălțimi. 

În fiecare dulap se găsesc trepte de montaj 
selectabile, care sunt adaptate adâncimilor de 
montaj ale aparatelor. Dimensiunile 
dulapurilor sunt orientate mai ales după 
gabaritele de montaj ale contoarelor, 
aprobate de EVU. 

Cu ISOCLIP – sistemul de montaj rapid, 
aparatele se pot fixa prin simpla clipsare pe 
un profil standardizat, în funcție de 
dimensiunea carcasei aparatului. 

Cu ISONORM, Schrack – activ în construcția 
de aparate de distribuție din anul 1945 – a 
adus pe piață un nou sistem care, în baza 
concepției sale inovatoare, va orienta 
dezvoltarea în următorii ani. 
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Dr. Eduard Schrack a predat imperiul familial fiului său E. Harald Schrack, 
care a forțat trecerea de la electromecanică la electrotehnică. 

Firma vieneză “E. Schrack Elektrizitäts-Aktiengesellschaft“ a dobândit în 
anul 1971 „Senseninsel“,- Insula secerilor din Kindberg, arealul de altă 
dată al forjorilor de coase. Acolo se găsea clădirea abandonată a fabricii 
de produse din lână de oaie Graz, unde firma Schrack a construit o uzină 
pentru tehnica comunicațiilor. 
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1972  
S-a înființat uzina Kindberg, pe locul fostei fabrici de îmbrăcăminte. 

 
La festivitatea de deschidere din 1972 erau angajate deja 170 de 
persoane, în majoritate femei. În anii 1980, construcția a fost extinsă 
pentru a include halele de producție și de depozitare, iar numărul 
angajaților a crescut la peste 500 (cca 75% femei). 

În uzina Kindberger s-au montat instalații telefonice, dar și instalații de 
alarmă de incendiu, de aici a provenit și aproape tot echipamentul 
electronic pentru tunelul rutier Arlberg. La sfârșitul anilor '70, s-a realizat 
trecerea de la electromecanică la electronică. Sursele de alimentare 
pentru industria de calculatoare au devenit un alt domeniu de interes. 

Începând cu 1993 proprietarii Flextronics și Arthesyn s-au schimbat de 
mai multe ori, iar în 2004 ultima companie de electronică s-a retras din 
Senseninsel. 

Sursa: Rudolf Dorn, primul director al uzinei din Kindberg 
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Decodor stereo CI – modulul constructiv de mâine 

Informații amănunțite despre acest super CI vă vor fi trimise la cerere 

O nouă piatră de hotar a stereotehnicii SCHRACK 
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Detector foto RCA            
Utilizări: etaj de numărare, dispozitive de sortare 
SCHRACK - distribuție de componente electronice 
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1973 
Închiderea uzinei din Graz și extinderea producției în Waidhofen 
Înființarea societății de automatizare SCHRACK m.b.H. scurt "SAT". 
Acesta a fost apoi vândută VA-Tech ELIN. Locația se afla pe terenul ELIN 
din Floridsdorf. Apoi SAT a fost preluat de Siemens de astăzi 
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1974 
Se atinge nivelul maxim de 2860 muncitori și angajați în întreprinderile 
Schrack Elektronik AG. 

În paralel cu aceasta s-au înființat, pe lângă un depozit de distribuție 
pentru Viena, Austria inferioară și Burgenland și un birou tehnic pentru 
capitalele landurilor și în filialele din străinătate New York, 
Frankfurt/Main. 

Startul noii serii de telefoane W74 
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Siguranțe automate seria DG 
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1975 
Pentru merite deosebite la reconstrucția economică a Austriei s-a acordat 
inelul de onoare al orașului Viena 

Dr. Eduard Schrack a obținut această distincție ca prim industriaș al 
Austriei 

 

 

 

 

 



Schrack – Pagini de istorie 
 

62 

1976 
În septembrie 1976, s-a deschis fabrica Schrack din Waidhofen-Thaya-
Dimling. Fabrica de 4660 m² a fost utilizată după cum urmează: 
producție de 3010m², depozite 960m², zonă administrativă de 95m² și 
zonă socială de 585m².  
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1977 
Introducerea butonului de verificare și a indicatorului mecanic patentat 
pentru indicarea stării de conectare a releelor debroșabile. 

 

 

1978 
Reluarea colaborării cu familia Ericsson a lui Eduard Harald Schrack. 
Împreună au dezvoltat și aparate telefonice cum ar fi de exemplu 
telefonul cu taste.  
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1979  
La 30 sept. a murit dr. Eduard Schrack la vârsta de 90 de ani. 
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Prezent și viitor în telefonia din Austria din perspectiva Schrack AG 
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1980 
În acest an a urmat o altă schimbare de nume în "Schrack Elektronik 
AG". A fost înregistrată o creștere în domeniul tehnologiei electronice și 
digitale și a fost de consemnată o dezvoltare rapidă a cifrei de afaceri în 
sectorul telecomunicațiilor. Au apărut primele centrale PBX (Wiener 
Städtische) și rețelele de telecomunicații (OMV). A avut loc, de 
asemenea, lansarea tehnologiei de comutare publică digitală OESD în 
cadrul Austriei Telecom (licență de la Northern Telecom împreună cu 
Kapsch AG). 

Scandalul AKH l-a atins și pe Harald Schrack, care a fost în principiu o 
victimă a sistemului, când directorul tehnic al spitalului AKH, Adolf Winter 
(principal condamnat), i-a cerut 5 milioane de ATS cu amenințarea că " 
numai câteva case mai departe ar fi fost foarte fericiți dacă m-aș fi uitat 
spre ei mai întâi". Winter se referea la Kapsch, care locuia în imediata 
vecinătate. 

 

Harald Schrack devine cetățean elvețian. 
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Acesta este telefonul confort de la Schrack, așa cum îl va produce  
Poșta austriacă începând cu 1983. În exterior aparatul se deosebește  
de un W80 numai printr-un contact cu cheie. 
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1981 
Siguranțe automate seria SD 
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Multe personalități, conduse de Președintele consiliului național Anton 
Benya, au fost prezente la festivitatea în onoarea lui Johann Böck și 
Johann Kasper la Schrack Elektronik AG.  
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1982 
Introducerea sistemului de management al mărfurilor PS WIN 

 

Formarea personalului este de asemenea un punct important la Schrack 
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Târgul „Electronica“ între 09 și 13 noiembrie în München 

 



Schrack – Pagini de istorie 
 

73 

 

 

Producție în Waidhofen 
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1983  
Serviciile de vânzări sunt împărțite în trei părți: tehnica comunicațiilor, 
construcția de instalații și aparate de serie. 

Regruparea locurilor de producție a continuat în anii următori, producția 
de aparate de serie s-a concentrat în uzina Waidhofen. Mai departe, în 
Waidhofen se va construi o sală albă (fără impurități) cu o investiție de 
2,5 mil. ATS. 

 

 

Înființarea Schrack Aerospace, care se ocupă în principal de sateliții de 
telecomunicații și de observare a Pământului cu echipamente electronice 
în tehnologie spațială. Întreprinderea a fuzionat în 1997 cu societatea 
austriacă Raumfahrt- und Systemtechnik GesmbH (ORS) condusă de 
Saab Ericsson Space. În 2008 întreprinderea a fost preluată, ca și 
Oerlikon Space (Elveția) și Saab Space (Suedia), de către RUAG. 
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Producția de "telefoane mobile" SCHRACK - HOTLINE 
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Imagine Polaroid a unui produs. 
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Program sportiv                                       Mai sunt în program: 
1983 

Cupa Schrack la schi                                Tenis de masă 

Organizator: Uzina Kindberg                     Concurs în uzina Viena 

Data: 30.ia. 1983 

Schrack Cupa Kegel                                 Tenis 

Organizator: uzina Waidhofen                   Întâlnire cu administrația 

                                                              poștei 

Data: 11.iunie 1983 

Schrack Cupa tenis                                   Tenis 

Organizator: uzina Viena                           Întâlnire cu sponsorii 

Data: 9-11 sept. 1983 
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1986 
 

Prima instalație PBX digitală și punerea în funcțiune a primei OESD 
digitale. 

Începutul primelor descărcătoare de supratensiune de la Schrack.  
Astăzi Schrack este lider de piață în Austria 
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1987 
În acest timp cabina telefonică era, de cele mai multe ori, singura 
posibilitate de a telefona în timp ce erai în mișcare. Pentru a nu trebui să 
ai mereu mărunțiș la tine, au apărut și aparate de telefon cu cartele 
preplătite, pe care le puteai cumpăra de la magazinele de tutun sau de la 
oficiul poștal. 
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1988  
Siguranțe automate seria SD90 
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Cine nu crede în utopii, trebuie să le realizeze. E.Harald Schrack 

Cum se poate ține în curând o conferință la sediul central. 
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1989  

În 1989 Schrack Elektronik AG" a preluat funcția de holding asupra 
filialelor Telecom, Datacom, Components, Anlagentechnik și Aerospace. 

1990  
După vânzarea diviziei Telecom către Ericsson și a Anlangenbaus către 
SAG (1993), divizia de echipamente serie este redenumită „EH-Schrack 
Components“ 
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1991 
Mutarea în noua noastră clădire de birouri Seybelgasse 13 
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Deschiderea filialei Schrack în Ungaria 
 
Începutul Schrack Slovenia în Sloven Gradec 
 
În acel an, Ericsson participa cu 33,5% la Schrack. E. Harald Schrack a 
demisionat din consiliu și s-a dedicat Iluminatului de Siguranță 
 
Schrack Telecom AG prelua funcția de holding asupra Datacom și 
Aerospace.  
          
Mai departe, Ericsson Austria AG a primit certificarea ISO9001 ca prima 
întreprindere din industria telecomunicațiilor. 

 

1992  
Ericsson și-a mărit paricipația la 50%. 

Introducerea în fabricație a noii serii FI BD 

 

1993  
Creșterea rapidă a întreprinderii face necesară, la sfârșitul lui 1993, o 
nouă structurare 

Organizația austriacă cu filialele sale străine asociate va deveni EH-
SCHRACK ENERGIETECHNIK, o filială a Concernului F & G Energietechnik 
din Köln. 
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Dezvoltarea cifrei de afaceri în perioada 1985-1995 

Înființarea Schrack Slovacia 

Ericsson a preluat un total de aproximativ 80% din acțiuni, câte 10% 
Creditanstalt și Bank Austria, 0,4% au fost în floating free. Ericsson 
activa deja în mai mult de 100 de țări din întreaga lume și, cu 70.000 de 
angajați, genera vânzări anuale de aproximativ 80 de miliarde de șilingi. 
Schrack avea aproximativ 2.000 de angajați și aproximativ 3 miliarde de 
șilingi în vânzări. DI Lars G. Josefsson a devenit director general și 
membru al consiliului de administrație, iar Ing. Werner Kasztler, adjunct 
al acestuia. În 1998, Ericsson deține 99,8% din acțiunile Ericsson Austria 
AG 
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Startul seriei de întreruptoare de protecție instalații BS, care a însemnat 
și trecerea la caracteristicile B, C și D ale normelor europene. 

 

1994 
Înființarea Schrack în Slovacia la Martin 

Începera producției de instalații de iluminat de siguranță, de CO2, 
instalații de alimentare fără întrerupere, ca și instalații de compensare a 
factorului de putere 

Înființarea Schrack Belgia  

 

1995 
Deschiderea sucursalei din Maribor, Slovenia 
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1996 
Vremuri economice grele pentru firma noastră ne obligă să închidem 
sucursala din Elveția. 
 
În octombrie, Wilhelm Großeibl, Viktor Eßbüchl și Gehard Hartmann 
preiau conducerea Schrack Energietechnik. 
 
Lansarea întreruptorului diferențial tip FI-H cu protecția integrată la 
suprasarcină și PMA electronic (declanșare cu magnet permanent = 
partea centrală a întreruptorului diferențial FI). Schrack deține aici o 
mulțime de brevete. 
 

                               

 

1997  
Lansarea releelor de temporizare și de supraveghere seriile ZR2000 și 
UR2000 
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1998 
 

In 10.09.1998 se infiinteaza in Oradea SCHRACK ENERGIETECHNIK SRL. 
Director general Ștefan Koșa 

 

• Capital social:1.590.000 lei 

• 89% Schrack Austria 

• 11% Schrack Ungaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima echipă, primul sediu 
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1999  
Schimbarea denumirii firmei din EH-SCHRACK Energietechnik GmbH în 
SCHRACK Technik GmbH 
 
Înființarea diviziei de IT (tehnologia informației) 
 
Lansarea releului modern de inserare în socluri PT 
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Prima factură emisă de Schrack Romania și primele cataloage traduse în 
limba română. Până la sfârșitul anului Schrack Romania înregistrează o 
cifră de afaceri de 138.540 Euro. 
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2000 
Se înființează primul birou la București într-o garsonieră din Piața 
Hurmuzache  

 

2002 
La sfârșitul anului, compania austriacă "Highspeed Cabling" a fost 
preluată de Schrack și integrată complet. Highspeed Cabling a fost 
înființată de Norbert Kasper în 1994 iar în 2003 el s-a alăturat ca alt 
membru al conducerii SCHRACK Energietechnik GmbH. 

 

2003 
Lansarea întreruptorului diferențial FI tip B 
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2004  
Schrack Romania trece de pragul de 1 milion de euro cifră de afaceri 
 

2005 
Management Buyout. Schrack este din nou o întreprindere real austriacă. 

 

Management Schrack Technik GmbH: Norbert Kasper, Viktor Eßbüchl und Wilhelm Großeibl 

 
În baza poziției sale de lider pe piață în multe domenii, cum ar fi 
tehnologia rețelelor IT sau iluminatul de siguranță, compania a fost 
redenumită SCHRACK Technik GmbH. 
 
Lansarea seriei de aparate de protecție actuale BMS0, BC și BO 
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Un design care n-a fost realizat niciodată 
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2006 

Home Office în Sibiu, Timișoara și Bacău 

2007 
Deschiderea sucursalei Sibiu 

Deschiderea centrului logistic Gunstramsdorf 
 

Deschiderea centrului logistic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul logistic are o suprafață de peste 10.000m² fiind cu aceasta dublul 
suprafaței uzinei Waidhofen 1976. 
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Deschiderea centrului a fost urmată de o petrecere pentru clienții noștri 

         

Și salariații au sărbătorit deschiderea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apare prima versiune www.schrack.ro 

2008 
Acest an a fost anul cu cele mai mari vânzări din istoria Schrack Technik, 
cu 195 de milioane de euro și peste 800 de angajați 
Înființarea SCHRACK Bulgaria și SCHRACK Bosnia 
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2009 
Implementarea conceptului de Schrack Store și deschiderea în 40 de 
locații, care înlocuiesc depozitele existente anterior în landurile federale. 

 

Schrack se lansează în domeniul produselor fotovoltaice. 

 
Lansarea întreruptorului inteligent FI serie PRIORI 
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2010 
Iulian Smarandache devine Director General. Ștefan Koșa iese la pensie 
dar rămâne în firmă până în anul 2018. 
 
Schrack România trece de pragul de 5.000.000 Euro 
 
Prezentăm partea noastră modernă și lansăm primii o aplicație pentru  
I-phone cu numele de Schrack Live Phone 

 

Schrack Live Phone câștigă premiul pentru inovație WKO  
(camera de comerț a Austriei) MERCUR 2010 
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2011 
Înființarea companiei SCHRACK TECHNIK AG ca holding nereprezentat la 
bursă a grupului de firme. Acțiunile sunt deținute de conducere și de 
Hannover Finanz. 
Record de număr de vizitatori, peste 3000 la zilele Schrack Info Austria. 
O seară de informare privind prescripțiile din domeniul fotovoltaic ca și 
informații despre produs. 
La 26 septembrie, s-a deschis festiv noul birou din Bratislava. Spații de 
birouri de 752m², spații de depozitare de 716m² și magazinul de 344m² 
oferă clienților din Slovacia sfaturi de top, disponibilitate maximă și 
servicii top de preluare a produselor. 
 

 

 

Prima promoție Schrack Technik România 
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Se lanseaza prima versiune a sistemului de comenzi online Schrack. 
Pentru prima dată clienții Schrack puteau să vadă în timp real stocurile. 

 

Schrack Technik Ungaria este distinsă cu „Superbrand 2011“ 
Superbrands® este o organizație mondială independentă, cu sediul 
principal în Londra. Un Superbrand este o marcă cu o înaltă reputație și 
valoare de piață, care convinge, chiar și în perioade economice dificile, 
prin calitate, coerență și loialitate față de clienți. 

 
2012 
Locul 3 la premiul pentru inovație WKO (camera de comerț a Austriei) 
MERCUR 2010 pentru stațiile de încărcare vehicule electrice.
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2013 

A fost publicat primul catalog realizat automat. Acesta a servit la 
simplificarea traducerii pentru sucursalele din celelalte țări.   

2014 
A fost înființat Schrack Germania 
Schrack Belgrad a fost reconstruit 

 

Zile record de vizitatori în Austria cu ocazia Zilelor Info, cu peste 4000  
de vizitatori. Zilele Info s-au derulat și în toate celelalte țări. 
 

Lansarea seriei de produse AMPARO, începând cu întreruptoarele de 
protecție diferențială. 
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2015 
 
Această distincție ne-a fost acordată cu ocazia Zilei vânzărilor prin 
corespendență 2015.  

Asociația comercială este reprezetanța voluntară a intereselor 
întreprinderilor mici și mijlocii austrice din domeniul comercial.  
Toate magazinele online și aplicațiile certificate de asociația profesională 
comercială au fost evaluate de un juriu independent.  

Schrack a fost nominalizată ca una din cele 3 companii finaliste la 
categoria "Cel mai bun Mobile Shop sau aplicație". Ceilalți doi nominalizați 
au fost "www.hartlauer.at (pagina web)" și "Wiener Linien App".  
Premiul a fost acordat în final firmei: 

 

SCHRACK TECHNIK  
LIVE PHONE APP 

Christian Pfundner și Stefan Hammer au primit premiul în numele 
companiei Schrack. 

Participarea s-a realizat fără o depunere de documente și decizia 
juriului s-a luat fără să fim contactați. Aceasta arată, din punctul 
nostru de vedere, că aplicația noastră are caracteristici și funcții, pe de o 
parte ușor de înțeles, iar pe de altă parte sunt interesante și pentru 
persoane care nu fac parte din branșa noastră. Multe mulțumiri tuturor 
colegilor care susțin întotdeauna activ acest proiect! 

Desigur, vom promova acest premiu în mod corespunzător și, de 
exemplu, îl vom prezenta și pe site-ul nostru. 
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Mai multe informații referitoare la Asociația comercială: 

https://www.handelsverband.at/ 

https://www.handelsverband.at/events/versandhandelstag/versandhandelstag-2015/ 
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2017 
 

Managerul IT Christian Pfundner a primit premiul CIO (Chief 
Information Officer) 2017 ca cel mai bun manager IT din Austria. 
Acesta este un premiu acordat de jurații celui de al 10-lea Confare CIO & 
IT-Manager Summits. 

Schrack Romania trece de 10.000.000 de euro cifră de afaceri 

Prima lopată la noul nostru centru logistic din Achau, 23.09.2017 
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www.schrack.ro se adapteaza cerintelor pieței și devine ușor de utilizat, 
adaptat telefoanelor mobile și tabletelor  
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2018 
Depozitul Achau în construcție, fotografii din martie 2018 

 

 

 

În toamna anului 2018 a fost finalizat noul centru logistic din Achau.  
Din noiembrie și până în decembrie au fost transferate mărfurile de la 
Guntramsdorf la Achau. Centrul de logistică este locul de muncă pentru 
cca 100 de angajați. 
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Schrack – Pagini de istorie 
 

110 
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2019 
24.05.2019:  
festivitatea de deschidere a centrului logistic Achau, strada Schrack 1. 

 

 

 
Indicațiile surselor: 

www.wasser.de 

Franz Matthis: Big Business in Österreich: österreichische Großunternehmen in Österreich 

www.kindberg.at 

http://de.wikipedia.org 
 
www.aeiou.at 
 
www.radiomuseum.org 
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SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
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KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
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E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
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SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
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STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
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FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com
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Richard Bergerstraße 12
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TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com
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BURGENLAND
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TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
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BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN

Schrack_U4_AT_Layout 1  17.09.18  07:17  Seite 1

WWW.SCHRACK.RO

SEDIU CENTRAL

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Elena Scărlătoiu
TEL +40 731 005 867
E-MAIL e.scarlatoiu@schrack.ro

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

STORE SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

FILIALE DIN ROMÂNIA

FILIALE SCHRACK EUROPA

(în incinta COMAT BACĂU)

F-HISTO-RO


