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Utilaje profesionale pentru peisagistică 

 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 din peisagistică și întreținere 'verde', 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 gazonului, recoltarea și re-montarea brazdelor / rulourilor de gazon, lucrările în 
peisagistică / parcuri, 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. 
 

 Pregătirea terenului înaintea instalării culturilor / nivelare primară / drenare 
 Înființarea fermei de gazon / refacerea stratului fertil / înnisipare / irigare 
 Combaterea dăunătorilor / fertilizare / înnisipare / stropire 
 Însămânțare / supraînsămânțare / supra-înnisipare /  
 Scarificare / aerare profundă / umplerea golurilor / compactare 
 Tundere / recoltarea gazonului (brazde și rulouri) / manipulare / remontare (instalare pe noua poziție) 

 

Iată soluțiile pe care vi le propunem: 
 

1. Echipamente generice – săpat șanțuri, nivelat, arat / desțelenit, erbicidat, stropit 

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

3. Freze de pamânt, scarificatoare (cu dinți) și mașini de îngropat pietre (atașament PTO) 

4. Mașini pentru tuns gazonul cu și fără colectare, atașate sau independente 

5. Mașini de însămânțat și supraînsămânțat gazon 

6. Scarificatoare cu sau fără colectare, PTO sau independente 

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

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

9. Mașini de aerat profund (8 cm – 40 cm) și mașini de adunat și reciclat miezuri 

10. Mașini de fertilizat și înnisipat 

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

12. Motocultoare, tractoare cu o axă și roboți telecomandați (zone periculoase și pante mari) 

13. Mașini de recoltat gazonul, atașate sau independente 

14. Suflante, aspiratoare și freze de zăpadă 

15. Mașini de instalat / montat gazonul role 

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

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 
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1. Echipamente generice – săpat șanțuri, nivelat, arat / desțelenit, erbicidat, stropit 

Masini de:  
− săpat șanțuri 
− nivelat (cu și 

fără laser) 
− prășit 
− stropit 
− erbicidat 
 

   

 

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 
purtător (atașament PTO tractor) 
sau independente. 
Variante cu acționare hidraulică 
(pentru excavatoare, roboți etc.) 

  

   

 

3. Freze de pământ, scarificatoare (cu dinți) și mașini de îngropat pietre (atașament PTO)  

Mai multe tipuri de freze de pământ și freze 
inversate (mașini de îngropat pietre):  

− freze de pământ 
− freze verticale 
− scarificatoare cu dinți 
− freze de tip 'mulcer' 

Acestea unelte funționează ca și atașament 
(implement) pentru un utilaj purtător – tractor 
sau motocultor (atașament PTO)  

 

 

 

4. Mașini pentru tuns gazonul, cu și fără colectare, independente sau atașate 

- Mașini tractate și acționate ca și atașament 
în prinderea în 3 puncte a unui utilaj purtator 
(atasament PTO tractor) 
- Mașini cu motor propriu pentru operare 
manuală sau tras cu ATV-ul 

 

 
 

 

5. Mașini de însămânțat și supraînsămânțat gazon 

- Mașini purtate ca și atașament la un utilaj 
purtător (tractor) 
- Mașini independente – cu motor propriu 
 
Mașinile de supraînsămânțat au, în general, 
un sistem de scarificare frontal, după care 
sunt distribuite, dozat, semințele. 
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6. Scarificatoare – cu sau fără colectare, independente sau atașate (3P + PTO)  

– Utilaje independente sau 
accesorii pentru tractor 

- simple 
- cu colectare 
- cu colectare și compactare 
- cu adunare în brazdă 

 

 
 

  
 

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

– Utilaje independente sau 
atasament PTO tractor 
– Independente: motor electric sau 
termic 
– Sisteme de tocare cu disc, tambur 
sau cuțite pe rotor 
NUMĂRUL 1 ÎN EUROPA  

 

 

 

 

8. 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   
  

9. Mașini de aerat profund (8 cm – 40 cm) și mașini de adunat și reciclat miezuri 

- Aeratoarele 'înțeapă' solul cu tije pline 
sau goale ('carote' – un fel de preducele) 
- Adâncime între 8 și 40 cm 
- Mașini purtate sau independente - cu 
motor termic propriu 
- Mașini de colectat și reciclat miezurile 
rezultate după aerarea cu tije 'goale' 

 
 

 

 

 

10. Mașini de fertilizat și înnisipat 

- Mașini tractate sau independente 
- distribuie particule – nisip sau 
fertilizanți pe suprafața gazonului 
 
După acestea se (poate) face 
uniformizarea acestora cu perii sau 
plasă 
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11. Tractoare, manipulatoare, încărcătoare frontale, remorci, buldoexcavatoare, altele 

  

 

 

 
 

 
 

12. Motocultoare și tractoare cu o axă și roboți telecomandați (maxim 45 de grade panta terenului)  

- Pot fi mașini dedicate sau 
purtătoare pentru accesorii: 
- mașini de îngropat pietre 
- freze de pământ 
- altele 
* Roboți – max. 75 CP, 
pentru pante mari (max. 45 
grade) și zone periculoase 

 

 
 

 
 

 

13. Mașini de recoltat gazonul – atașate sau independente 

- Variante independente 
și purtate 
- Independente: lățime 
brazdă 30 – 40cm 
- Purtate: între 40 – 120 
cm 

 
 

 

  

14. Suflante, aspiratoare și freze de zăpadă 
 

 

 
 

 
  

15. Mașini de instalat / montat gazonul role 

  

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

 

 

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

- Independente 
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