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PENTRU EXPLOATAREA FORESTIERĂ
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Oferim gama completă de servicii pentru toată paleta de utilaje 
forestiere John Deere.

Datorită manevrabilităţii lor aceste utilaje au un impact minim asupra 
mediului, protejând pădurea şi ajutând-o să se regenereze.

CENTRUL REGIONAL DE SERVICE ŞI VÂNZĂRI:
Str. Sanpaul nr. 6
547550 Sanpaul, jud. Mureş
Tel.:+40-265-261499; Fax: +40-265-458039; E-mail: tgmures@elmas.ro

SEDIUL CENTRAL: 
B-dul Griviţei nr.1y, RO - 500177 Braşov
J08/840/1991, C.U.I. RO 1115033, C.S.: 24.000.000 LEI
Tel.: +40-268-308700, +40-723-362378, +40-744-350178; Fax: +40-268-308705 
E-mail: office@elmas.ro, sales@elmas.ro

Pachet diversificat de servicii

Asigurăm operaţii de service calificat cu ajutorul tehnicienilor 
specializaţi în Finlanda:
n întreţinere preventivă
n revizii periodice
n reparaţii accidentale
n reparaţii capitale
n verificări şi reparaţii hidraulice.

Echipa de vânzări şi service 

Radu Ţiţeiu 
Consultant Vânzări

n Vânzări

www.utilajeforestiere.euwww.utilajeforestiere.eu

Horaţiu-Silviu Faghi
Service Manager

Doru PopaRomulus Turc

n Service

Oferim servicii de training 
operatori pentru forwardere 
şi harvestere John Deere, prin 
intermediul unui simulator.

Efectuăm analize chimice ale 
fluidelor folosite la utilajele 
forestiere, pentru determi-
narea stării de degradare.

Istvan Beres Attila Covacs

Roşca Ioan
Şef atelier reparaţii
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Adrian Bodea



- Agilitate în deplasarea 
 pe teren accidentat  
 datorită puterii mari de  
 tracţiune şi a gărzii la  
 sol suficiente
- Disponibile versiuni cu 
 4, 6 şi 8 roţi
- Sistem TimberMatic  
 de control şi moni- 
 torizare a parametrilor  
 utilajului 
- Cabina este disponibilă  
 în varianta fixă sau  
 rotativă cu autonivelare
- Sistemul de control  
 al puterii de procesare  
 (PPC) asigură o  
 economie de combus- 
 tibil cu până la 15%

Harvestere – utilaje forestiere pentru recoltat buşteni

Forwardere – utilaje forestiere pentru transportat buşteni

- Capacitate de  
 încărcare între 9  
 şi 19 tone (în funcţie  
 de model)
- Disponibile versiuni  
 cu 6 şi 8 roţi
- Rotaţia cabinei la 360°  
 asigură operatorului o  
 vizibilitate optimă
- Motor puternic FT4  
 care respectă ultimele  
 reglementări privind  
 emisiile
- Echipare cu sistemul  
 de control JDLink
- Control inteligent al  
 braţului (IBC)

Utilaje noi

Oferim consultanţă, suport tehnic calificat şi soluţii optime 
în achiziţia de utilaje forestiere.

Utilaje second hand

Garantăm calitatea utilajelor prezente în oferta continuu 
actualizată.

Utilaje forestiere pentru transportat buşteni

Modernizări utilaje forestiere şi soluţii adaptate

Aveţi acces la un pachet complet de servicii calificate 
(consulting, suport tehnic, service, soluţii optime de 
achiziţie echipamente).

Dispunem de logistica necesară pentru a executa diferite 
lucrări şi proiecte de modernizare a utilajelor forestiere.

Consumabile şi accesorii

Pentru toate utilajele forestiere John Deere comercializate 
beneficiaţi de consumabile şi accesorii specifice: uleiuri, 
filtre, anvelope, lanţuri, şenile, cabluri şi altele.

Uleiuri, filtre

Anvelope

Lanţuri şi şenile pentru anvelope

- Disponibile pentru diferite  
 diametre de tăiere şi prevăzute  
 cu dispozitiv de marcare automată

- Diferite tipodimensiuni
 cu diametrul zalei 
 între 11 şi 19 mm

- Echipate cu sisteme 
 de legătură între 22 
 şi 30 mm

- Gama completă de uleiuri hidraulice şi filtre originale John Deere 
   pentru utilajele forestiere

- Paletă diversificată de anvelope forestiere de calitateTractoare articulate forestiere 

Capete de procesare


