
„Crestem profitabilitatea lucrarilor din silvicultura, pepiniere, peisagistica, lucrari comunale si constructii, precum
si valoarea rezultatelor muncii tale, prin adaptarea celor mai noi tehnologii spre maximul tau beneficiu! 

Sprijinim, cu expertiza data de cei peste 20 de ani de specializare in importul, vanzarea si intretinerea
utilajelor, cresterea afacerii tale!” 

Întreținem și reparăm utilaje utilizate în agricultură, silvicultură și grădină

Suntem, de peste 20 de ani, specializați în vânzarea, întreținerea / repararea de utilaje pentru
lucrări comunale - intersecția dintre agricultură, silvicultură și construcții. 

Întretinerea  acestor  utilaje  se  face ținând  cont  de graficele  de service  /  întreținere  și  revizii
specifice fiecărui tip de utilaje. 

Tipurile de utilaje pe care le intreținem si reparăm sunt: 
– masini pentru producerea si intretinerea gazonului
– mecanizare pentru pepiniere
– tocatoare de crengi
– foreze de pamant
– freze de cioate
– freze de zapada
– masini de transplantat arbori
– mulcere forestiere
– rachete de subtraversare
– remorci forestiere si comunale
– motoferastraie pentru taiat beton, beton armat, piatra, marmura, sare, carbune
– tocator de resturi vegetale
– trolii forestiere
– burghiu de distrus si indepartat cioate si radacini
– despicatoare de lemne

Lucrările includ: 
– inspectia vizuala, functionala si de integritate a tuturor grupelor constructive majore, a componentelor,

imbinarilor si comenzilor acestora, precum si a pieselor de uzura si consumabilelor din componenta
utilajului; 

– verificarea punctelor de gresare si a cantitatilor de lichide necesare bunei functionari a utilajului dvs.; 
– schimbarea  lichidelor  la  numarul  de  ore  de  functionare  recomandate  sau  la  nevoie;  schimbarea

obligatorie a filtrelor din circuitele acestora; 
– ajustarea geometriei, repozitionarea si / sau inlocuirea pieselor de uzura si consumabilelor de pe utilaj; 
– predarea  catre  dvs.  a  unei  note  de  constatare  si  interventie,  asociata  devizului,  in  urma  reviziei

efectuate. 

Efectuăm, la dorința și  comanda clientului,  constatări si diagnoze ale utilajelor extra-revizii  în
garanție și post-garanție. 

Pe baza unui contract cadru, unic pe piață, de asistenta prestari servicii ne ocupam de urmarirea
functionarii complete a utilajului dvs., ceea ce prelungeste durata de viata a utilajului si, prin contract, va
aduce si reduceri ale costurilor la piese de schimb, consumabile și manoperă.
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