
  
 

 
 
 
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 :  
 
 
 

MAŞINI DE AŞCHIERE A 

LEMNULUI 
 

 

            

 

HOBBY 4 t FAMILY 6 t JOLLY 10 t 
 

 

 
 

Dotarea standard cuprinde:  masa auxiliară, secera în cruce, întrerupătorul automat,                                         
opritorul pentru cioturile mari 

 

Aparatele sunt folosite la aşchierea materialului lemnos prin forţa exercitată de 
circuitul hidraulic. 
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CONSULTING PLUS, SRL
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                                             OFERTĂ PENTRU MAŞINI AŞCHIERE LEMN 

 

 
CARACTERISTICI TEHNICE : 

 

Parametrii HOBBY 4 t FAMILY 6 t JOLLY 10 t KING 20 t 

Ridicarea secerei manuală, verticală manuală   
Lungime max. a 
buştenilor:  

500 mm 950 mm 1.100 mm 1.200 mm 

Ø max. al buşteni: 300 mm. 400 mm. 500 mm 700 mm 
Forţă de aşchiere:                             4 t.    
Lungime:                             780 mm 870 mm 900 mm 1.050 mm 
Lăţime:                              400 mm 720 mm 760 mm 760 mm 
Înălţime:                        1. 200 mm 1.100 mm 2.450 mm 2.680 mm 
Greutate: 120 kg. 160 kg 250 kg 400 kg 
Motor : 3 kW/380 V 3 kW/380 V, sau 3 kW/380 V, sau 4 kW/380 V, sau 

prelucrare în 
şipci 

mobil, tractor cu 
arb. de angr. aux. 

mobil, tractor cu 
circuit hidraulic 

 mobil, cu pompă 
(tractor de la 

20KW) 

mobil, cu pompă 
(tractor de la 

20KW) 

 
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

AXE CONSULTING PLUS  

 

 

 

Sperăm că oferta noastră va satisface exigenţele Dumneavoastră. 


