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Utilaje pentru construcții 

 
 Stimate Client, 
 
 
 În ultimii 23 de ani, livrând echipamentele potrivite, am dat posibilitatea la peste 1000 de clienți , 
prestatori, clienți finali și revânzători, să finalizeze cu succes lucrările propuse, să nu rateze niciun contract 
disponibil și să fie competitivi în fața concurenței și a pieței. 

Lucrăm exclusiv și direct cu producători, criteriul de selecție fiind maximul de calitate, fiabilitate, 
siguranță în utilizare și certitudinea disponibilității pieselor de schimb, a consumabilelor și a asistenței pre- și 
post vânzare. 

Lucrările de tăiere a betonului de orice tip, a betonului armat, a cărămizilor refractare sau uzuale , 
prelucrarea blocurilor ornamentale, lucrările de subtraversare, precum și lucrările în peisagistică / parcuri, 
transplantarea arborilor, manipularea și transportul – toate implică o mare cantitate de forță de muncă. Prin 
utilizarea utilajelor specifice acestui gen de lucări, aflate in portofoliul firmei noastre, veți obține atât un 
randament ridicat al lucrărilor, reducerea semnificativă a costurilor cât și încadrarea în termenele cerute. 
 

 Tăierea golurilor în beton de orice tip, beton armat, cărămidă refractară și uzuală 
 Prelucrarea blocurilor de marmură, sare, cărbune, piatră – ornamental sau funcțional 
 Lucrările de subtraversare pentru instalarea țevilor și cablurilor 
 Spargerea traseelor din țeavă în vederea înlocuirii acestora 
 Baterea țevilor 
 Lucrările de peisagistică și amenajare în parcuri sau de finalizare a proiectelor 'la cheie' 

 

Iată soluțiile pe care vi le propunem: 
 

1. Motofierastraie pentru tăieri profunde cu lanț diamantat 

2. Rachete de subtraversare și bătătoare de țevi 

3. Echipamente generice pentru peisagistică și amenajări – amenajarea și întreținerea gazonului 

4. Utilaje de transplantat arbori cu sape sau cu lamă  vibrantă – diametrul la colet pana la 22 cm 

5. Tractoare, manipulatoare, încărcătoare frontale, remorci, buldoexcavatoare 

6. Suflante, aspiratoare și freze de zăpadă 

 

Pentru mai multe informații și oferte vă rugăm să ne contactați: 
 

 Telefon: 0368-413504, +4.0730-188888, Fax: 0368-413505 
 e-mail:  tehron.machines@gmail.com;  office@tehronmachines.ro 

Web:  www.tehronmachines.ro  
 

Cu respect, 
ing. Paul GABOR - ILIESCU, MSc. 
Manager 
+4.0730-188898 

 
1. Motofierastraie pentru tăieri profunde cu lanț diamantat (max. 63cm) 
- Utilaje cu o construcție 
specială a filtrelor, a 
șinei de ghidaj și a 
lanțului 
- Utilaje cu motor termic, 
pneumatic (max. 40cm) 
sau hidraulic, max. 63cm 
grosimea zidului sau a 
blocului de tăiat  
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2. Rachete de subtraversare și bătătoare de țevi 

- Rachete de 
subtraversare 
('cârtițe') 
     - Dmax.  20 cm 
 
- Bătătoare de țevi 
     - Dmax. 140 cm 

  

 

 

3. Echipamente generice pentru peisagistică și amenajări – amenajarea și întreținerea gazonului 

- mașini peisagistică: 
- de scarificat 
- de aerat profund 
- de decopertat 
- roboți pante mari 
- de însămânțat 
- supraînsămânțat 
- de înnisipat 
- tăietor de canturi 

 
 

 

 

 

4. Utilaje de transplantat arbori cu sape sau cu lamă vibrantă – diametrul la colet pana la 22 cm 

- Utilaje purtate, cu 2, 3 sau 4 sape  
- Utilaje cu lamă vibrantă 
Diametrul maxim balot: 180 cm – măsurat 
la suprafață 
UTILAJELE CU CEA MAI MARE 
REUSITĂ A TRANSPLANTĂRII LA 
NIVEL MONDIAL !!! 
Se pot face și prestări   

 

5. Tractoare, manipulatoare, încărcătoare frontale, remorci, buldoexcavatoare, altele 

  

 

 

 
 

 
 

6. Suflante, aspiratoare și freze de zăpadă 

 

 

 
 

 
 

 

115 tone de zăpadă / h pe 91 cm lățime - Purtate pe tractor 
- Independente 

mailto:office@tehronmachines.ro
mailto:tehron.machines@gmail.com
http://www.tehronmachines.ro/
http://www.tehronmachines.ro/
https://www.google.com/search?%20&q=site%3Awww.tehronmachines.ro+OR+site%3Awww.gp1.ro+rachete+OR+subtraversare+OR+essig
https://www.google.com/search?%20&q=site%3Awww.tehronmachines.ro+OR+site%3Awww.gp1.ro+roboflail%20OR%20vario%20OR%20moritz%20OR%20eliet%20OR%20scarificare%20OR%20aerare%20OR%20decopertat%20OR%20insamantat%20OR%20innisipat
https://www.google.com/search?%20&q=site%3Awww.tehronmachines.ro+OR+site%3Awww.gp1.ro+holmac+OR+optimal+OR+transplantat+OR+balot
https://www.google.com/search?%20&q=site%3Awww.tehronmachines.ro+OR+site%3Awww.gp1.ro+tractor+OR+transport+OR+remorca+OR+buldo+OR+incarcator
https://www.google.com/search?%20&q=site%3Awww.tehronmachines.ro+OR+site%3Awww.gp1.ro+freza+OR+eliet+OR+suflanta+OR+aspirator+OR+zapada

