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Utilaje profesionale pentru silvicultură și exploatări forestiere 

 Stimate Client, 
 
 În ultimii 23 de ani, livrând echipamentele potrivite, am dat posibilitatea la peste 1000 de clienți din 
domeniu, 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. 

Înființarea și întreținerea pepinierelor, împăduririle și construirea drumurilor forestiere, lucrările în 
parchete, transportul masei lemnoase – 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. 
 

 Împăduriri în terenuri degradate / Înființarea de perdele de protecție 
 Lucrări de curățire în parchete / Tocarea materialului lemnos 
 Recuperarea terenului după tăierea arborilor / Îndepărtarea cioatelor / prelucrarea terenului 
 Construirea, întretinerea și administrarea drumurilor forestiere / exploatări forestiere 
 Înființarea pepinierelor / Lucrări în pepiniere 
 Mutări / transplantări de arbori și arbuști 

 

Iată soluțiile pe care vi le propunem: 
 

1. Echipamente pentru lucrări silvice / pepiniere – plantat, repicat, dislocat, prașit, format straturi 

2. Freze pentru tocat cioatele / rădăcini (atasament PTO tractor) sau independente 

3. Burghie pentru tocat sau extras cioate (căzănire, 'ROTOR'), (atașament PTO)  

4. Freze pentru curățarea, tocarea materialului vegetal de la suprafața solului – mulcere 

5. Freze forestiere pentru pregătirea terenurilor în profunzime, după exploatare (max. 50 cm) 

6. Burghie (foreze) de pământ  (independente sau atașament PTO tractor) – Ø max. 100 cm si 
burghie (foreze) special pentru SADE (max 2,1 m) 

7. Tocătoare de crengi – diametrul maxim pe model Ø 3,5 cm – Ø 40 cm 

8. Utilaje de transplantat arbori - diametrul la colet până la 35 cm 

9. Mașini de scos arbori la balot – diametrul maxim balot de 180 cm 

10. Despicătoare de lemn de foc orizontale și verticale și linii de procesare lemn 

11. Tractoare forestiere, skiddere și forwardere 

12. Sape cu troliu, remorci forestiere și comunale, cu sau fără macara / greifer 

13. Freze de pământ și freze de prelucrat între rândurile de puieți 

14. Fierăstraie pendulare pentru diametre mari sau lemn paletizat (lungime șină max. 2,5 m) 

15. Decojitoare, echipamente și instrumente de măsurare pentru silvicultură (clupe forestiere, 
dendrometre, rulete, creioane și cretă forestieră) 

16. Cupon de reducere la înscrierea în portalul pepinierelor și plantațiilor 'pepiniere.ro': - 50%!! 
 
 

Pentru mai multe informații 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 
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1. Echipamente pentru lucrări silvice și pentru pepiniere– GAMA COMPLETĂ 

Mașini de:  
− plantat, repicat 
− dislocat 
− prașit 
− format straturi 
− ambalat brazi 

 
  

 

2. Freze pentru tocat cioatele / rădăcini – soluții tehnice optime – 4 tipuri de utilaje / scule 

Mașini purtate ca și 
atașament în prinderea în 3 
puncte a unui utilaj purtator 
(atașament PTO tractor) 
sau independente.   
Variante cu acționare 
hidraulică (pentru 
excavatoare, roboți etc.) 

  

 

3. Burghie pentru tocat sau extras cioate – Italia 

Mai multe tipuri de unelte (tip 'ROTOR'):  
− carote + cilindru / piston extractor 

(căzănire) 
− tip 'burghiu' 
− canal elicoidal pe o unealtă conică  

Aceste unelte funcționeaza ca și atașament 
(implement) pentru un utilaj purtător 
(atașament PTO sau hidraulic)  
BREVETUL DE INVENȚIE ACTIV ÎN 25 DE 
ȚĂRI  

 

 

4. Freze pentru curățarea, tocarea materialului vegetal de la suprafața solului – mulcere – Italia 

- Mașini purtate ca și atașament în prinderea 
în 3 puncte a unui utilaj purtător (atașament 
PTO tractor) centrale, cu deplasare laterală, 
cu înclinare sau pe braț, marunțind resturi 
vegetale cu diametrul de până la 40-60 cm, pe 
lațimi între 60cm si 3m 
- tocatoare de resturi vegetale 'de pașuni'; 
tarupuri 
- variante hidraulice (pt. buldoexcavator etc)  

 

 

5. Freze forestiere pentru pregătirea terenurilor în profunzime, după exploatare (MAX 50 cm !!! )  

Mașini purtate ca și atașament în prinderea în 
3 puncte a unui utilaj purtător (atașament 
PTO tractor), pentru tractoare cu puteri de 
până la 500 CP ('freze forestiere', 'tarup', 
'rotovator'). Adâncime maximă de lucru 50 
cm. Lațimi de lucru 130-230 cm. 
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6. Burghie (foreze) de pământ – Italia 

– utilaje independente sau atașament 
PTO tractor 
– diametre între 10 și 100 cm 
– burghie (foreze) speciale pentru 
SADE, cu lungimi de până la 2,1m 

  

 
 

7. Tocătoare de crengi – diamentrul maxim pe model Ø 3,5 cm – Ø 40 cm – Germania 

– utilaje independente sau atașament 
PTO tractor 
– diametre între 3,5 si 40 cm 
– sisteme de tocare cu disc, tambur 
sau cuțite pe rotor 
NUMĂRUL 1 IN EUROPA 

  
 

 

8. Utilaje de transplantat arbori - pana la diametrul arborelui la colet de 35 cm – Germania 

Utilaje purtate, cu 2, 4 sau 6 sape.  
  
UTILAJUL CU CEA MAI MARE 
REUSITA A TRANSPLANTARII LA 
NIVEL MONDIAL !!! 
 
Se pot face și prestări!  

 

 

 

9. Mașini de scos arbori la balot – diametru maxim balot de 180 cm – Italia 

Mașinile sunt echipamente dedicate și pot 
purta o gama mare de accesorii:  

− bătător de stâlpi 
− foreză de pământ și excavator 
− macara 
− platformă de lucru la înăltime 
− lame; diametre de la 25 – 180 cm 

 
 

 

 

 

 

10. Despicatoare de lemn de foc orizontale, verticale și linii de procesare lemn – Italia, Germania 
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11. Tractoare forestiere, skiddere si forwardere – MADE IN GERMANY (BAVARIA)  

 

   
 

 

12. Sape cu troliu, remorci forestiere și comunale, cu sau fără macara / greifer - BAVARIA 

   

 

 

13. Freze de pământ orizontale și verticale și freze de prelucrat între rândurile de cultură (puieți)  

   

 

 

14. Fierăstraie pendulare pentru diametre mari sau lemn paletizat (lama max. 2,5 m) - Germania 

Potrivite pentru:  
− bușteni de diametre mari 
− lemn paletizat, 
− țevi de plastic, PVC  
− tuburi de carton etc. 

LINII TEHNOLOGICE COMPLEXE. 
  

 

 

15. Decojitoare, echipamente și instrumente de măsurare pentru silvicultură 

− decojitoare 
− clupe forestiere 
− dendrometre 
− creioane 
− cretă forestieră 
− spray-uri de marcaj 
− lanturi și șine de ghidaj 
− accesorii întreținere și service  

 
TOT CE ESTE NECESAR ÎN PĂDURE! 
 
 

 
 
 

 

Cupon pentru înscrierea în 'Anuarul 
pepinierelor și plantațiilor' – pepiniere.ro 
CONTACTAȚI-NE! 
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