
  
 

 
 
 
Stimaţi domni,  
 
 
AXE CONSULTING PLUS , în calitate de în calitate de importator exclusiv pentru 
România şi Moldova de maşini şi utilaje fabricate de una din cele mai cunoscute 
companii din Republica Cehă, are plăcerea să vă ofere :  
 
             

BRAŢ DE ÎNCĂRCARE  
FRONTAL  TN -1100 
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Tel  +40 21 , Mobil : +40 72  , E-mail : axeconsultingplus@yahoo.com
Nr. de ordine în registrul comerţului : J/40/16875/2005,    CUI : 18020329
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                                  OFERTĂ PENTRU BRAŢ DE ÎNCĂRCARE FRONTAL 
 

  
 

CARACTERISTICI TEHNICE : 
 
Braţul de încărcare frontal TN-1100 este un echipament auxiliar al tractorului cu 
randament de 30 de kW. Este folosit la încărcarea materialelor fine – cu ajutorul 
cupei, a materialelor peletizate – cu ajutorul furcilor de peletizat şi a baloţilor de paie 
şi fân – cu ajutorul vârfurilor speciale. Folosind cupa pot fi realizate, de asemenea, 
recultivări  şi mici munci ale terenurilor. 

 

 
•  Lăţimea utilajului: 1.300 mm. 
•  Greutate : 160 kg. 
•  Lăţimea lopeţii : 1.100 mm. 
•  Lungimea utilajului : 2.000 mm. 
•  Volumul lopeţii :  0,220 mc (320 kg.) 
•  Ridicarea maximă : 3.000 mm. 
•  Greutatea utilajului : 450 kg. 
•  Ridicarea lopeţii : hidraulică  
•  Operarea basculantei : • A) mecanică 

  • B) hidraulică 
 
 
Condiţii de plată : în lei la cursul Lei/Euro al BNR din ziua plăţii, conform uneia din 
variantele următoare : 
 
 

Condiţia de plată  VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
Avans la semnarea contractului 50% 75% 100% 
Rest - cu 3 zile înainte de livrare 50% 25% 0% 
Rabat % 0 % 2,00 % 5,00 % 

 
 
Termene de livrare : Termenele de livrare se încadrează în 2 – 4 săptămâni de la 
lansarea comenzii şi plata avansului. 
 
Pentru orice detalii vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon menţionate pe 
antet. De asemenea, vă invităm să ne vizitaţi show-room-ul deschis în cadrul 
Complexului “Bucureşti Construct” , situat în Bulevardul Timişoara 103-111, Sector 6 
Bucureşti, unde specialiştii noştri vă vor răspunde la întrebările Dvs. 
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Sperăm că oferta noastră va satisface exigenţele Dumneavoastră. 


