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MiTek Industries este principalul furnizor la nivel de mondial de conectori metalici, programe de proiectare şi maşini de 
înaltă performanță pentru componenta din lemn a industriei construcţiilor. 
Sediul central al MiTek este situat în St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii. MiTek are birouri pe toate cele              
5 continente şi clienţi în 115 ţări si în jur de 400O de angajaţi la nivel global din care marea majoritate sunt ingineri, 
dezvoltatori software şi specialiști experimentaţi pentru asistenţă clienţi. MiTek Industries este din anul 2001 membru al 
grupului Berkshire Hathaway – Warren Buffett. 
 
,,Suntem mândri de istoria noastră în ceea ce priveşte relaţia cu clienţii şi de rolul pe care îl avem  în a-i ajuta să obţină 
succesul în afaceri. Adevărata măsură a performanţei noastre, succesul clienţilor noştri este succesul nostru.” 
,,Nimeni in afara noastră nu poate să satisfacă mai bine nevoile clienților – local, național și internațional. Nu este doar o 
promisiune. Este un angajament.“ 
 
În industria fermelor prefabricate, oamenii se întreabă ce a fost mai întâi, utilajele tehnologice sau nevoia de tehnologie. 
În prezent, utilajele MiTek pot realiza orice formă de fermă. Fermele din zilele noastre au deschideri mai mari, pante mai 
mari și sisteme de zăbrele mai puternice decât au fost vreodată. Acoperişurile sunt mai puternice, mai înalte și, în funcție 
de formă, mai ieftin de realizat. 
Datorită realizării lor într-o unitate de producție, având la bază un desen tehnic precis și folosind tehnologie 
computerizată, fermele sunt mult mai corect realizate acum față de timpurile în care nu dispuneam de avantajele 
industriei moderne. 
 
Dar, aşa cum veţi vedea, nu a fost întotdeauna aşa.  
Ca multe alte industrii, industria fermelor prefabricate este vastă și are multe fațete. Pare imposibil ca o singură 
companie să acopere întreaga industrie, dar MiTek a dovedit că se poate.  
 
A. Carroll Sanford este cunoscut ca fiind inventatorul plăcilor metalice pentru grinzile cu zăbrele. Designul lui prevedea 
dinți pe toată suprafața plăcii, totuși erau necesare și cuie suplimentare. Deși această tehnologie a ușurat modul de 
asamblare al fermelor, aceasta rămânea un proces manual laborios.   
 
În 1955, John Calvin “Cal” Jureit, un inginer din Miami, Florida, a patentat conectorul Gang-Nail, prima placă metalică, cu 
cuie, care nu a mai necesitat și cuie suplimentare. Această placă se presa în lemn folosind o presă hidraulică verticală. 
Pentru următorii 12 ani, plăcile lui Juriet au reprezentat standardul din industrie. 
 
În 1962, Walter Moehlenpah a intrat în afaceri. Abordarea sa inițială a fost să promoveze utilaje ce vor  fi folosite în 
industria grinzilor cu zăbrele, care se află într-o rapidă dezvoltare. A pus bazele Hydro-Air Engineering special pentru 
acest domeniu al construcțiilor. Denumirea “Hydro-Air” reflectă ea însăși rădăcinile companiei: “Hydro” pentru hydraulic 
și “Air” pentru pneumatic (sau mașini care folosesc aer comprimat). 
 
1968 – se începe folosirea calculatoarelor pentru programe de calcul grinzi cu zăbrele 
 

1987 – programele de proiectare MiTek devin disponibile pe calculatoarele personale 
 

1991 – CSCE (Construction Software CenterEurope) a fost prima companie care a produs software pentru industria 
construcțiilor pentru platforma Windows. Este una dintre principalele companii ce dezvoltă software conform EC5. 
 

1998 – MiTek a cumpărat CSCE pentru a integra experiența lor în produsele MiTek destinate pieței construcțiilor 
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De-a lungul anilor, MiTek a devenit un mix de companii de top din industria componentelor pentru construcții. 
Liderii companiilor Hydro-Air, Panel Clip, Gang-Nail, Diamond, Jager Industries, Robbins si Tee-Lok au îmbunătățit 
produsele MiTek și continuă să revoluționeze industria prin bogația de idei și tradiții specifice fiecăruia.  
 
Hydro-Air și Gang-Nail au fost lideri pe piața de ferme prefabricate, de la începutul dezvoltării acestei ramuri. Hydro-Air a 
dezvoltat presa Mark 8 și circularul Hex-Cut, în timp ce Gang-Nail era cunoscută pentru inovația adusă conectorului 
multicui și pentru circularul International IV. Odată ce au făcut parte din aceeași echipă, sub numele de MiTek, inovația 
uimitoare a apărut. Industriile constructoare de echipamente pentru grinzile cu zăbrele și cea producătoare de 
componenete pentru construcții ca întreg, nu au mai fost aceleași de atunci.  
 
Atunci când calculatoarele au devenit mai răspândite, tehnologia circularelor automate / cu comandă numerică s-a 
dezvoltat și ea rapid. Hydro-Air a creat Hex-Cut și Gang-Nail a conceput International IV. Aceste mașini aveau cinci sau 
șase pânze și versiunile inițiale afișau în format digital unghiul lamei circularului. Între timp, inginerii celor două companii 
și-au unit cunoștiințele, dând naștere în 1989 unui nou circular, Easy-Set.  Diferite modele ale acestui circular beneficiau 
de o conexiune cu computerul pentru a descărca informații despre specificațiile elementelor din lemn. O versiune 
ulterioară, numită Easy-Set 400, a fost primul circular complet computerizat al MiTek. MiTek a înlocuit repede acest 
circular cu Cyber în 1996 și cu Cyber A/T în 2002. 
 
La mijlocul anilor ’90, fermele de acoperiș și planșeu cu tălpi paralele Posi-Strut au fost adăugate, la fel ca o întreagă 
gamă de produse de construcții pentru conectarea lemnului în orice tip de construcție. 
 
Dezvoltarea tehnologiei a dus la o mai ușoară construcție a locuințelor, spațiilor comerciale și industriale, economisind  
costuri cu mâna de lucru și asigurând execuția la timp a proiectelor, puncte critice acolo unde viteza și fiabilitatea sunt de 
maximă importanță. 
 
Deși pare improbabil, MiTek acoperă întreaga industrie a grinzilor cu zăbrele și este capabilă să facă acest lucru cu 
ajutorul subsidiarelor sale și tradițiilor. La fel cum echipmentele de producție a fermelor cu zăbrele nu își au rostul fără 
lemn, nici MiTek nu și-ar găsi valoarea fără cunoștințele câștigate din lunga sa istorie. 
 
MiTek nu este producător de grinzi cu zăbrele – lăsăm această activitate producătorilor noștri, care sunt experți în 
domeniu. În schimb, ne concentrăm munca pentru a fi siguri că producătorii noștri au parte de cea mai avansată 
tehnologie, cu care pot realiza lucrări la standarde înalte. Ei fabrică șarpante din grinzi cu zăbrele, pereți framing, grinzi 
de planșeu cu eficiență și mare precizie, păstrând în același timp standardele de calitate și exploatare. 
 
Numele MiTek este sinonim cu sisteme de construcție de înaltă calitate, programe de proiectare și grinzi cu zăbrele din 
lemn prefabricate. Atunci când intrați în contact cu MiTek sau cu un producător MiTek, puteți fi siguri că veți primi cele 
mai bune îndrumări, resurse și facilități de producție, de o calitate de neegalat în industria de profil.  
 


