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In atenţia 

D-lui  Director  

SC ........... SRL 

.........., .........., România 

           

 

  Transmis, 26/01/2016  Oferta nr. 3 din 26/01/2016  

 

 Vă mulţumim pentru interesul acordat  produselor societăţii noastre. Conform cererii de ofertă 

vă oferim cea mai bună ofertă a noastră pentru: 

1. Banzic hidraulic orizontal Model CTR 800H 

Producător PILOUS FORESTOR - CEHIA 

 

Banzicul Pilous Forestor CTR 800 HIDRAULIC  este dotat cu o cale de rulare suspendată şi 

instalaţie complet hidraulică. Manipularea buştenilor folosind accesoriile hidraulice crește semnificativ 

productivitatea mașinii și, în același timp reduce costurile cu forţa  de muncă, utilajul fiind controlat de 

un singur operator.  

Versiunea de bază a mașinii are o lungime de tăiere a buştenilor de 4.5 m , motorul de 11 kW și 

este echipată cu următoarele accesorii hidraulice : 

 ghidaj auxiliar al pânzei panglică din metal dur (oţel)  

 2 x grife de prindere buştean ajustabile pe înălţime hidraulic 

 3 x echere de prismuire 

 1 x compensator de conicitate a bușteanului 

 1 x compensator de conicitate a bușteanului motorizat pentru deplasarea 

longitudinală a buşteanului 

 Braț retractabil de rotire al bușteanului 

 

Grifă de prindere            Braţ retractabil de rotire        Echer de prismuire              Compensator de  
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                           conicitate 

ALTE ACCESORII 
a) Încărcător hidraulic ”dublu-arm”  

- Servește pentru a ridicarea sigură și rapidă a 

buștenilor, chiar dacă buștenii sunt foarte grei. 

Fiecare dispozitiv este controlat individual. 

 
 
 
 
 

b) Grup de pretăiere 

- Pânză de pretăiere din metal dur care elimină 

deșeurile de pe bușteni și oferă pânzei panblică o 

viață mai lungă 

 
 

 
c) Calculator LG Automat 

- Sistemul de măsurare digital este important pentru a  

indica grosimea de tăiere, astfel încât banzicul să se 

deplaseze automat după fiecare tăiere. 

 

 

 

 
 
 
d) Tensionare hidraulică a pânzei panglică 

 

 
 
 
 
 
 
 
e) Ampermetru 

 

 

 

 

 

PREŢ  LISTĂ fără TVA,                                                                     30.799,00 € 

Discount 20%=6.139,00 € 

PREŢ  PROMOŢIONAL fără TVA,                                                  24.640,00 € 
(Preţurile conţin transport client oriunde în ţară şi montaj) 
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2. MAŞINĂ DE CEAPRAZUIT – Model RW 71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noua generație a modelului popular RW 35, RW 71 permite  o lățime de pânză de până la 70 

mm. Designul robust din fontă asigură o viață lungă mașinii şi acuratețe maximă de setare. Doi dinți 

(dreapta, stânga) sau trei dinți (dreapta, stânga, dreapta) sunt stabilite în același timp, de o singură 

mișcare de levier.  

PREŢ  LISTĂ fără TVA,                                                                       1.032,00 € 

Discount 20%=207,00 € 

PREŢ  PROMOŢIONAL fără TVA,                                                       825,00 € 
 

3. MAŞINĂ DE ASCUŢIT – Model OR 50 F    

 

Maşina de ascuţit  semi - automată  

pentru pânze cu lățimea de pană la 50 mm.  

Mașina  este prevăzut cu un schimbător de 

frecvență, care permite o variaţie continuă a 

avansului pânzei de ferăstrău . În acest fel, 

calitatea de ascuţire și productivitatea sunt 

ridicate. 

 

PREŢ  LISTĂ fără TVA,                                                                       1.853,00 € 

Discount 20%=401,00 € 

PREŢ  PROMOŢIONAL fără TVA,                                                    1.482,00 € 
 

 

PREŢ TOTAL fără TVA,                                                                                                      26.947,00 € 

Discount 20% 
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CONDITII COMERCIALE GENERALE 

 

 Conditii de vanzare: 

 Preturile nu includ TVA.  

 Preturile sunt cu livrare client, montaj, instructaj. 

 Pozele cu titlu informativ. 

 

 Sarcinile beneficiarului: 

 asigura descarcatea din mijloacele de transport, 

 Asigură hala pentru amplasarea echipamentelor; 

 Asigură fundaţiile necesare, realizate pe baza documentaţiei asigurată de furnizor; 

 Asigură la locul montajului: tensiune 3x400V, 50Hz; priză de pământ; aer conform cu 

indicatiile furnizorului; 

 Asigura mijloace de ridicare si manevra adecvate pentru descarcarea si manipularea 

 echipamentelor;  

  Depozitarea echipamentelor in conditii corespunzatoare 

 Asigură pe durata montajului cazarea si masa tehnicienilor; 

 Asigura minim un operator  pentru perioada de scolarizare. 

 

 Modalitate de plata: 30% avans si 70% inainte de livrare. 

 Termen de fabricatie: Cca 60 zile de la plata avansului pentru confirmarea comenzii. 

 Garantie: 12 luni de la instalare.  

 Valabilitate oferta: 90 zile. 

 

 

În speranța unei viitoare bune colaborări vă încredințăm de întreaga noastră considerație! 

 

SC TERRA MACHINES SRL          Barbu Ionuț 

Tg Neamț                     0722/64 64 34 

 


