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MVH-308DSZMVH-408DGH MVB-85

CH 130UH 070

BH 161V BH 201VBH 112V

Compactare /
Hidraulice

benzina 6.110 € diesel 7.930 €  1.970 €

2.790 € 2.140 €  1.999 €

92kg
408kg 345kg

An
Garantie!1

atatnar
a

G  
et atil a C

tocS Ore72

Contor ore /
turaţie motor

Contor ore /
turaţie motor

MTX 60MTX 70

MVC F60R VASMVC T90H

MVH 150MVH 207 MVH 120

MRH 700 DSCA

Compactare

Mai compactor Mikasa

Conceput pentru utilizare intensivă
Motorizare Subaru, benzină 4 timpi
Dotate cu 3 filtre de aer şi 2 de benzină
O singură manetă pentru accelerare şi 
oprire motor.
Fabricat in Japonia

Opţional se pot dota cu kit roţi pentru
transport şi kit întreţinere motor.

Fiabilitate deosebită
în regim intensiv de 
exploatare
Fabricat în Japonia
Rezervor de apă
inclus în dotarea
standard
Talpă ranforsată din
oţel masiv cu auto-
curăţire permanentă.

Plăci Compactoare
Unidirecţionale

Cilindru 
Vibrocompactor

Destinat 
constructorilor de 

infrastructură rutieră
Demaraj electric
Motorizare diesel

Kubota sau Yanmar
Rezervor de apă în
dotarea standard.

2.198 € 1.965 €

1.480 € 1.215 €

benzină 2.610 €benzină 3.110  €benzină  4.620 € 11.650 €

75kg 64kg

78kg

230kg

101kg

150kg 120kg

700kg

omandaC

An
Garantie!1
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Contor ore /
turaţie motor

Contor ore /
turaţie motor

9400 €620kg

Rolele vibrante din
cauciuc sunt ideale
pentru compactarea
pavelelor, motorizare
pe benzină 4 timpi,
lăţime de lucru 376mm
Sisteme multiple de 
filtrare a aerului şi 
reducerea vibraţiilor 
transmise către
mână operatorului

PH 301

1.760 €1.379 € 1.420 €

Echipamente
hidraulice Maruzen 
produse în Japonia

Grupul hidraulic este
dotat cu motor Subaru
EX21D ce îi oferă un
debit al uleiului de 
20,5l/min. şi exercită
o presiune de 117 bar.
Fierăstrăul circular
are o eficiență maximă, 
mentananță ușoară şi
mobilitate mărită
datorită dimensiunilor
reduse.
Pompa submersibilă
hidraulica are o 
capacitate de pompare 
de până la 20m și
poate livra un debit de 
apă de 780l/min.
Picoanele hidraulice 
au un acumulator ce îi 
conferă o putere de 
demolare mărită, 
zgomot redus cu mai 
puține vibrații. Nu are 
restricţii de funcţionare
în sezonul rece.

Placa compactoare
pentru paveje

Ø 75mm - 1"
Debit - 780 l/min.

Înălțime refulare - 20m

26kg17kg13kg

Adâncime

120 mm

Motor Hatz Motor SubaruMotor Honda

Motor Honda

Debit ulei: 20.5 l/min.
Presiune max.: 117bar
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Best
seller!

Best
seller!

Lance pentru
vibrator

VIB - E VIB - DE

EP 600 EP 900 EP 1200

MSB 250-SRVB-H

de la 60 € 145 €

VIB - EE

190 € 220 €

860 € 950 € 1.230 €

2.420 €

Maşină de scarificat - frezat

Conceput pentru beton sau şapă pentru a 
rectifica planeitatea pardoselilor sau refacerea
acestora. Motor Subaru EX 27 benzină 9 cp.
Poate freza 3 mm pentru fiecare trecere pe
o lăţime de 250 mm., şapă, beton sau asfalt.

Riglă vibrantă

Putere motor: 0,55 kW
Nr. rotatii: 2.800rpm

Putere motor: 1,5 kW
Nr. rotaţii: 15.000 rpm

Putere motor: 2,3 kW
Nr. rotaţii: 18.000 rpm

Contor ore /
turaţie motor

Diametru: 600 mm Diametru: 900 mm Diametru: 1200 mm

Ani
Garantie!2

atatnar
a
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MACCHINE EDILI

PC70-S

MACCHINE EDILI

MC72-SMC75-S

1.420 €

PCR 160-S PCR 255 PCR 320

Mai-uri compactoare Bisonte

Utilaj pentru utilizare intensivă
Cadru ranforsat, protecţie motor
Consumabile interschimbabile
Cost redus de întreţinere
Motorizare Subaru - benzină în 4 timpi
Forţă compactare 13.7-14 kN
Frecvenţă lovituri: 640 - 680 / min.

 

PC90-SPC65-S

Compactare Prelucrare beton

Motor Subaru EX17 
6 cp benzină,
4 timpi OHC
Raport excelent
calitate / preţ

Echipare standard cu
Rezervor apă (fără PC65-S)

Protecţie pentru pavele,
Kit roţi pentru transport.

Plăci Compactoare
Unidirecţionale

Plăci Compactoare
Reversibile

Schimbarea direcţiei
mecanic sau hidraulic
Motoare Subaru OHC
Contor ore funţionare
şi turometru.

Opţional:
Motorizare diesel
Lombardini.
Extensii laterale incluse
pentru PCR160-S

1.230 €

595 € 695 € 795 €

benzină 1.195 €
benzină  1.860 €

diesel  2.580 €

benzină  2.480 €

diesel  3.250 €

Powered by

Contor ore /
turaţie motorContor ore /

turaţie motor

Contor ore /
turaţie motor

Contor ore /
turaţie motor

Contor ore /
turaţie motor

70kg
75kg

95kg70kg62kg

310kg255kg
162kg

Ani
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Motor electric 
2.2 kW - 230V

Motorizare 
disponibilă

pentru toată gama Bisonte

EP 600-E

690 €

Diametru: 600 mm

NOU!

Este disponibilă în versiuni cu 1 mâner sau cu 
2 mânere, ambele putând fi echipate cu 
motor termic Honda GX35 sau Subaru EH035
benzină în 4 timpi. Se pot monta rigle cu 
dimensiuni cuprinse între 1,8 şi 4,5m lungime.

Motorizare Subaru sau Honda la același pret. Tu alegi!

525 €

* Unitate cu 1 mâner 
motor Honda, riglă neinclusă

Se poate customiza cu 
motor Honda sau Subaru, 

1 sau 2 mânere
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Malaxor Bisonte

Se poate regla viteza
de rotaţie

Echipat cu geantă de
transport şi 6 discuri

şmirghel.

Şlefuitor Bisonte

Primul malaxor manual
echipat cu contor la 
care se poate regla
durata 1 - 99 min.

şi viteza de malaxare
180 - 700 rpm.

Betoniere

Syntesi 140Syntesi 160

Syntesi 190Syntesi 250Syntesi 350

Bio 2-400

BRO 500

Bro 500

Mix 60 Mix 120

Mix 360 Mix 750

M6302-E

MACCHINE EDILI

Malaxare

Betoniere Syntesi

Motor electric 0,3 kW 230V / 50 Hz
Sunt dotate cu 2 reductoare:
- încorporat în brațul betonierei
- pentru bascularea cuvei
Nivel de zgomot redus
Omogenizarea materialului într-un interval
scurt de timp, datorită geometriei interioare
a cuvei.

550 €590 €

1.140 € 830 €980 €

6.950 €8.710 €

499 € 1.550 €

119 €

Electric 3.870 € Electric 5.550 €

Benzină 6.340 €Benzină 4.600 €

Betoniere Syntesi

Motor electric 1-1.4 kW
2 reductoare în baie de
ulei pentru: malaxare și 
descărcare material
Nivel redus de zgomot
Omogenizare rapidă
Optional echipare cu:
- Motor Subaru benzină 
de 2,9 - 4,0 cp
- pneuri pentru tractare.

Betoniere BIO - BRO
Utilaj conceput pentru execuția de volume mari
într-un timp scurt productivitate de la 17 mc/h
Motor electric 400V sau opțional diesel 
Pală de încărcare acționată hidraulic (opțional)
Descărcare automată prin acționare hidraulică
Rezervor de apă inclus
Dotate standard cu roți pentru deplasarea
în cadrul șantierului
Se asigură punere în funcțiune și instructaj.

Spin 15A

1.250 €

230 €

SP 900 

220 €

Malaxoare 
planetare cu

reductor

Sunt disponibile cu
motorizare monofazică

Echipate cu roţi
pentru o deplasare
uşoară în şantier

Grilaj sau capac de
protecţie

Omogenizare rapidă.

Malaxoare 
continue

Destinate exclusiv
materialelor cu 
amestecare rapidă
În urma setării 
cantităţii dozează 
continuu apa şi 
materialul
Motorizare monofazică
şi trifazică 1,4 - 3 kW.
Opțional pompă apă

Brevet Imer 
produs 100% in Italia

138L160L

omanda

eilz 12 
at

a t
n ar La ivG r aer

C190L235L345L

400L550L

56L

120L

360L 750L

60L
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omanda

leiz 12 
at

a t
n ar La ivG r aer

C
SP 901 are suplimentar

si pad slefuire triunghiular

SP 901

Motor electric trifazic
sau termic pe 

benzină.
Palete de malaxare

dotate cu elemente de 
cauciuc pentru 

angrenarea 
materialului de pe 

pereții cuvei. Pneuri 
pentru transport 

Întrerupător magneto- 
termic de siguranţă 
Grilaj de protecție.
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Combi 250VACombi C350i Combi 200

H110VRH110VR

M750 M400 M250

Discuri
diamantate

MTA 500 MTA 400

GP 42 6L

MACCHINE EDILI

Maşini de tăiat Maşini de tăiat

641 €

198 €

945 €1.430 €

Contor ore /
turaţie motor

712 €

Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus

295 €

Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

1.560 €

Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

845 €1.010 €2.460 €

715 € 740 €
Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

Ø200 mm - ceramică 41€

Ø250 mm - ceramică 58€
Ø250 mm - cărămidă 85€
Ø250 mm - granit       85€

Ø350 mm - ceramică 90€
Ø350 mm - cărămidă 55€
Ø350 mm - granit     148€

Ø400 mm - universal 99€

Mașină de tăiat
gresie și faianță

Transmisia la disc se
face prin curea pentru
preluarea eventualelor

șocuri (C350i)
Taie umed și uscat
Motorizare electrică 

230V - 50Hz
Lungime de tăiere

600 - 1200 mm
Opțional lățime
suplimentară 

 planul de lucru.

Mașină de tăiat
cărămidă, piatră
naturală și țiglă

Destinate șantierelor
civile și industriale

Reglare pe înălțime 
a discului de tăiere

Culisare foarte ușoară
a planului de lucru

Bazin pentru 
recircularea apei.

Circular cu masă
pentru tăiat lemn

Transmiterea puterii
prin curea către disc

Plan de lucru 
suplimentar rabatabil

Masă robustă cu 
picioare sudate

Disc de tăiere Widia 
Motor mono sau 

trifazic.

Mașină de tăiat
asfalt / ciment

Motoare termice pe
benzină

Ghidaj frontal pentru 
tăiere

Tăiere umedă sau
uscată

Pot fi echipate cu disc
de tăiere Standard sau

Long Life.Contor ore /
turaţie motor

Disc Widia pentru lemn 
Ø 315 mm 47,5€

Lungime - 420 mm
Grosime - 140 mm

Lungime - 310 mm
Grosime - 100 mm

Adâncime

85 mm

Adâncime

130 mm

Adâncime

120 mm

Adâncime

105 mm
Adâncime

55 mm

Adâncime

300 mm

Adâncime

0-110 mm
Adâncime

0-110 mm

Adâncime

150 mm
Adâncime

185 mm
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Motorizare Subaru sau Honda la același pret. Tu alegi!

230V sau 400V

230V 400V

Tornado Big Brooklyn Master Brooklyn

2.015 €1.350 € 1.420 €

Mega Brooklyn

1.890 €

Adâncime

90 mm

Adâncime

30 mm
Adâncime

90 mm
Adâncime

105 mm

MCD-L14

1.670 €

Terra 450

Disc de tăiere inclus
Optional motor diesel Disc de tăiere neinclus

Honda 
GX390

Subaru EX40

Subaru EH25

2.740 €

Adâncime

165 mm

MTA 501-S

1.290 €

Contor ore /
turaţie motor

Disc de tăiere neinclus

Adâncime

185 mm
NOU!

NOU!
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Combi 250VACombi C350i Combi 200

H110VRH110VR

M750 M400 M250

Discuri
diamantate

MTA 500 MTA 400

GP 42 6L

MACCHINE EDILI

Maşini de tăiat Maşini de tăiat

641 €

198 €

945 €1.430 €

Contor ore /
turaţie motor

712 €

Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus

295 €

Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclus Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

1.560 €

Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

845 €1.010 €2.460 €

715 € 740 €
Disc de tăiere inclusDisc de tăiere inclus

Ø200 mm - ceramică 41€

Ø250 mm - ceramică 58€
Ø250 mm - cărămidă 85€
Ø250 mm - granit       85€

Ø350 mm - ceramică 90€
Ø350 mm - cărămidă 55€
Ø350 mm - granit     148€

Ø400 mm - universal 99€

Mașină de tăiat
gresie și faianță

Transmisia la disc se
face prin curea pentru
preluarea eventualelor

șocuri (C350i)
Taie umed și uscat
Motorizare electrică 

230V - 50Hz
Lungime de tăiere

600 - 1200 mm
Opțional lățime
suplimentară 

 planul de lucru.

Mașină de tăiat
cărămidă, piatră
naturală și țiglă

Destinate șantierelor
civile și industriale

Reglare pe înălțime 
a discului de tăiere

Culisare foarte ușoară
a planului de lucru

Bazin pentru 
recircularea apei.

Circular cu masă
pentru tăiat lemn

Transmiterea puterii
prin curea către disc

Plan de lucru 
suplimentar rabatabil

Masă robustă cu 
picioare sudate

Disc de tăiere Widia 
Motor mono sau 

trifazic.

Mașină de tăiat
asfalt / ciment

Motoare termice pe
benzină

Ghidaj frontal pentru 
tăiere

Tăiere umedă sau
uscată

Pot fi echipate cu disc
de tăiere Standard sau

Long Life.Contor ore /
turaţie motor

Disc Widia pentru lemn 
Ø 315 mm 47,5€

Lungime - 420 mm
Grosime - 140 mm

Lungime - 310 mm
Grosime - 100 mm

Adâncime

85 mm

Adâncime

130 mm

Adâncime

120 mm

Adâncime

105 mm
Adâncime

55 mm

Adâncime

300 mm

Adâncime

0-110 mm
Adâncime

0-110 mm

Adâncime

150 mm
Adâncime

185 mm

An
Garantie!1

atatnar
a

G  
et atil a C

tocS Ore72 An
Garantie!1

atatnar
a

G  
et atil a C

tocS Ore72

Ani
Garantie!2

atatnar
a

G  
et atil a C

Motorizare Subaru sau Honda la același pret. Tu alegi!

230V sau 400V

230V 400V

Tornado Big Brooklyn Master Brooklyn

2.015 €1.350 € 1.420 €

Mega Brooklyn

1.890 €

Adâncime

90 mm

Adâncime

30 mm
Adâncime

90 mm
Adâncime

105 mm

MCD-L14

1.670 €

Terra 450

Disc de tăiere inclus
Optional motor diesel Disc de tăiere neinclus

Honda 
GX390

Subaru EX40

Subaru EH25

2.740 €

Adâncime

165 mm

MTA 501-S

1.290 €

Contor ore /
turaţie motor

Disc de tăiere neinclus

Adâncime

185 mm
NOU!

NOU!
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109 €

Smart line 43

Lungime: 430 mm
Grosime: 0-2.2 mm

97 €

Smart line 33

Lungime: 330 mm
Grosime: 0-2.2 mm

Maşini de tăiat gresie / faianţă Maşini de tăiat gresie / faianţă

Minimontolit
43A2

Minimontolit
26A2

96 € 65 €

Minipiuma
43PB

175 € 147 € 145 € 116 €

Minipiuma
43P

Minipiuma
26PB

Minipiuma
26P

Masterpiuma
44P3

Masterpiuma
52P3

200 € 230 €

342 € 589 € 739 €

Masterpiuma
93P3

Masterpiuma
125P3

Masterpiuma
155P3

Flash-Line

339 €

Masterpiuma
63P3

Masterpiuma
75P3

255 € 304 €

Echipamente profesionale

Gama Minimontolit este destinată pentru 
lucrările de tip DIY.
Minipiuma şi Masterpiuma sunt destinate 
constructorilor profesionişti, aceste 
echipamente au un maner egonomic ce 
asigură o exploatare comodă şi în siguranţă.
Masterpiuma asigură o precizie maximă a 
tăierii datorită celor 2 scale de măsurare. În 
mâner este integrat un sistem automat de 
lubrefiere a rotiţei de tăiere. Iar sistemul 
“RAS” asigură o alunerare perfectă a 
manerului pe bara de ghidaj.

Freze și carote

de la 18 €

Rotiță tăiere

7,5 €

Ulei lubrefiere Clești

de la 19 €0,9 €

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 1250 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 440 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 1550 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 750 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 520 mm
Grosime: 0-22 mm
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Lungime: 3.400mm
Grosime: 15 mm

Include:
Sistem tăiere,
cleşte desprindere
plăci şi
geantă transport,
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Smart line 63

149 €

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-2.2 mm

132 €

Smart line 53

Lungime: 530 mm
Grosime: 0-2.2 mm

Accesorii pentru mașinile de tăiat Montolit
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109 €

Smart line 43

Lungime: 430 mm
Grosime: 0-2.2 mm

97 €

Smart line 33

Lungime: 330 mm
Grosime: 0-2.2 mm

Maşini de tăiat gresie / faianţă Maşini de tăiat gresie / faianţă

Minimontolit
43A2

Minimontolit
26A2

96 € 65 €

Minipiuma
43PB

175 € 147 € 145 € 116 €

Minipiuma
43P

Minipiuma
26PB

Minipiuma
26P

Masterpiuma
44P3

Masterpiuma
52P3

200 € 230 €

342 € 589 € 739 €

Masterpiuma
93P3

Masterpiuma
125P3

Masterpiuma
155P3

Flash-Line

339 €

Masterpiuma
63P3

Masterpiuma
75P3

255 € 304 €

Echipamente profesionale

Gama Minimontolit este destinată pentru 
lucrările de tip DIY.
Minipiuma şi Masterpiuma sunt destinate 
constructorilor profesionişti, aceste 
echipamente au un maner egonomic ce 
asigură o exploatare comodă şi în siguranţă.
Masterpiuma asigură o precizie maximă a 
tăierii datorită celor 2 scale de măsurare. În 
mâner este integrat un sistem automat de 
lubrefiere a rotiţei de tăiere. Iar sistemul 
“RAS” asigură o alunerare perfectă a 
manerului pe bara de ghidaj.

Freze și carote

de la 18 €

Rotiță tăiere

7,5 €

Ulei lubrefiere Clești

de la 19 €0,9 €

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 1250 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 440 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 360 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 1550 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 750 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 450 mm
Grosime: 0-20 mm

Lungime: 930 mm
Grosime: 0-22 mm

Lungime: 520 mm
Grosime: 0-22 mm
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Lungime: 3.400mm
Grosime: 15 mm

Include:
Sistem tăiere,
cleşte desprindere
plăci şi
geantă transport,
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Smart line 63

149 €

Lungime: 630 mm
Grosime: 0-2.2 mm

132 €

Smart line 53

Lungime: 530 mm
Grosime: 0-2.2 mm

Accesorii pentru mașinile de tăiat Montolit
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Roaba SMAI

30 m - 598 €

Tubulatură
evacuare
deşeuri

BE 200

ET 300

Omega

Multicom

Schele Electropalane 

de la 31,9 € / m

Accesorii

G 500

RIO 100

ET 200

490 €

ES 150

ET 150 V

AIRONE 300

AP 120

2.290 €

Sarcină max. 200 kg
Înălțime max. 30 m

Sarcină max. 100 kg
Înălțime max. 20 m

405 €

Sarcină max. 150 kg
Înălțime max. 40 m

840 €

Sarcină max. 200 kg
Înălțime max. 25 m

605 €

Sarcină max. 150 kg
Sarcină max. 300 kg
Înălțime max. 30 m

790 €

Sarcină max. 300 kg
Înălțime max. 30 m

780 € 1.190 €

Sarcină max. 500 kg
Înălțime max. 40 m

Sarcină max. 120 kg
Înălțime max.25m(40*)

de la 21,3 € / mp, vopsită

de la 23,7 € / mp, zincată

Schela zincată la cald sau vopsită în imersie
Picioarele reglabile pentru fixarea pe sol
Podea metalică zincată
Bare laterale pentru ranforsare.

Se poate utiliza pentru interior și exterior.

Execuţia de lucrări la faţadele clădirilor
cu forme neregulate
Lucrări de interior (boltă, arcadă etc.)
Esafodaje pentru piloni, turnuri de răcire
Esafodaje pentru scene, spaţii pentru
concerte şi spectacole în aer liber
Tribune sportive
Conexiunea schelei se face cu ajutorul
a unor rozete multidirecţionale.

Sistem de conexiune între
componente tip clemă

Sistem de conexiune între
componente tip balama

DR 6

Schela zincată la cald sau vopsită în imersie
Picioarele reglabile pentru fixarea pe sol
Podea metalică zincată
Bare laterale pentru ranforsare.

Se poate utiliza pentru interior și exterior.

de la 18,5 € / mp, vopsită

de la 21,5 € / mp, zincată

de la 28,5 € / mp, zincată
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Special pentru 
montaj scelă clasică

25 m - 570 €

de la 53,5 € / buc.

 53 €

Inel pentru ridicarea 
cu un electropalan 
la etajele clădirii



*Preţurile sunt exprimate în euro şi nu includ T.V.A., plata se face în lei la cursul BNR + 1%            *Preţurile sunt exprimate în euro şi nu includ T.V.A., plata se face în lei la cursul BNR + 1%

Servicii incluse:

11

Servicii incluse:

12www.italiastar.ro

Roaba SMAI
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BE 200

ET 300
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Multicom
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de la 31,9 € / m
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G 500

RIO 100
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490 €

ES 150

ET 150 V

AIRONE 300
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Înălțime max. 30 m
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Înălțime max. 20 m
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Înălțime max. 40 m

840 €
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Înălțime max. 25 m
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Sarcină max. 150 kg
Sarcină max. 300 kg
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Înălțime max. 40 m

Sarcină max. 120 kg
Înălțime max.25m(40*)

de la 21,3 € / mp, vopsită

de la 23,7 € / mp, zincată

Schela zincată la cald sau vopsită în imersie
Picioarele reglabile pentru fixarea pe sol
Podea metalică zincată
Bare laterale pentru ranforsare.

Se poate utiliza pentru interior și exterior.

Execuţia de lucrări la faţadele clădirilor
cu forme neregulate
Lucrări de interior (boltă, arcadă etc.)
Esafodaje pentru piloni, turnuri de răcire
Esafodaje pentru scene, spaţii pentru
concerte şi spectacole în aer liber
Tribune sportive
Conexiunea schelei se face cu ajutorul
a unor rozete multidirecţionale.

Sistem de conexiune între
componente tip clemă

Sistem de conexiune între
componente tip balama

DR 6

Schela zincată la cald sau vopsită în imersie
Picioarele reglabile pentru fixarea pe sol
Podea metalică zincată
Bare laterale pentru ranforsare.

Se poate utiliza pentru interior și exterior.

de la 18,5 € / mp, vopsită

de la 21,5 € / mp, zincată

de la 28,5 € / mp, zincată
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Special pentru 
montaj scelă clasică

25 m - 570 €

de la 53,5 € / buc.

 53 €

Inel pentru ridicarea 
cu un electropalan 
la etajele clădirii
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Small 50 (230V)

Koine 35 (230V) Koine 5 (400V)

Step 120 (400V)

Step 120A (400V)

Mover 190eMover 270e

Mover 190dMover 270d

Maşini de tencuit Pompe șapă și beton

de la 3.940 €

Kit-uri

de la 1.430 €

Tencuială
Glet
Injectare
Mortare
Tencuieli decorative

5.990 € 6.280 €

Consumabile

Rotor + Stator D 6-3

de la 76,5 € / set

Malaxor standard

de la 69 €

Pachet Step 120 (230V) + Syntesi 350

8.350 €

+

7.490 €

Booster 15

de la 42.250 €

8.950 €

Pentru șapă
Pentru șapă și 

tencuială

de la 13.260 €de la 14.650 €

de la 31.980 €de la 41.580 €

Moto-compresor
2,6 mc/min. inclus

Moto-compresor
5,2 mc/min. inclus

1.390 €

Pompă multifuncțională

Aceasta este destinată pentru o gamă largă 
de aplicații:
- Tencuieli și gleturi preamestecate sau gata
preparate
- Tencuieli fine din materiale tradiționale
- Tencuieli decorative și zugrăveli exterioare
- Injectări la presiuni controlate
- Aplicare de impermeabilități, hidroizolații
- Șape autonivelante sau colorate
- Chituire de rosturi la placaje.

Mașini de tencuit

Destinate pentru:
Tencuieli mecanizate
Șapă autonivelantă
Tencuieli termoizolante
Zugrăveli de suprfaţă.

Are inclus panou de 
comandă, compresor
electric cu membrană,
comandă pneumatică
la distanță.

Panou de
comandă

Pompă de tencuială
tradițională

Aplicabilitate
Tencuieli mecanizate
Șapă autonivelantă
Injectare la presiune

controlată
Şnec (rotor + stator)

tip - IM25L
Granulometrie 

max. 8 mm

Pompă pentru 
șapă lichidă

Transportă șapă în 
sistem de pompă cu 
șurub
Comandă prin cablu
2 viteze de încărcare
Manometru pentru
presiunea materialului
Sită vibrantă cu senzor
de siguranță
Pneuri pentru transport
Șnec (rotor + stator)
tip - 60.12

Pompă beton
Sistem de pompare
bicilindric cu control
hidraulic, valvă „S“
Sistem de comandă
prin cablu sau 
radiocomandă
Panou de comandă

Pompă pentru șapă
semi-uscată

Motor electric mono
sau trifazic cu putere

de 2,2 respectiv 5,5cp
Se poate conecta un
motocompresor din
dotarea firmei dvs.
40m tub cauciuc cu
diametrul de 60mm
Rezervor etanș cu

pale de amestecare.

Motor diesel sau
turbodiesel

Transportă șapă 
semi-uscată

Pompă pentru gresare
manuală sau opţional

automată
Kit tractare auto cu

posibilitatea de
înmatriculare

Kit lopată și troliu
pentru încărcare 
rapidă a benei.

9.950 €

Debit maxim - 7 mc/h

Motor electric 400V Motor electric 230V

Motor Kubota
65 cp - diesel

Motor Lombardini 
36 cp - diesel

Burete finisaj grosier 
sau fin: 9.5 €
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Masină de finisat umed
pentru tencuieli și
gleturi mecanizate
(include rezervor apă)
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Small 50 (230V)

Koine 35 (230V) Koine 5 (400V)

Step 120 (400V)

Step 120A (400V)

Mover 190eMover 270e

Mover 190dMover 270d

Maşini de tencuit Pompe șapă și beton

de la 3.940 €

Kit-uri

de la 1.430 €

Tencuială
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Injectare
Mortare
Tencuieli decorative

5.990 € 6.280 €
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Rotor + Stator D 6-3

de la 76,5 € / set

Malaxor standard

de la 69 €
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8.350 €

+

7.490 €

Booster 15

de la 42.250 €

8.950 €

Pentru șapă
Pentru șapă și 

tencuială

de la 13.260 €de la 14.650 €

de la 31.980 €de la 41.580 €
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Moto-compresor
5,2 mc/min. inclus

1.390 €

Pompă multifuncțională

Aceasta este destinată pentru o gamă largă 
de aplicații:
- Tencuieli și gleturi preamestecate sau gata
preparate
- Tencuieli fine din materiale tradiționale
- Tencuieli decorative și zugrăveli exterioare
- Injectări la presiuni controlate
- Aplicare de impermeabilități, hidroizolații
- Șape autonivelante sau colorate
- Chituire de rosturi la placaje.

Mașini de tencuit

Destinate pentru:
Tencuieli mecanizate
Șapă autonivelantă
Tencuieli termoizolante
Zugrăveli de suprfaţă.

Are inclus panou de 
comandă, compresor
electric cu membrană,
comandă pneumatică
la distanță.

Panou de
comandă

Pompă de tencuială
tradițională

Aplicabilitate
Tencuieli mecanizate
Șapă autonivelantă
Injectare la presiune

controlată
Şnec (rotor + stator)

tip - IM25L
Granulometrie 

max. 8 mm

Pompă pentru 
șapă lichidă

Transportă șapă în 
sistem de pompă cu 
șurub
Comandă prin cablu
2 viteze de încărcare
Manometru pentru
presiunea materialului
Sită vibrantă cu senzor
de siguranță
Pneuri pentru transport
Șnec (rotor + stator)
tip - 60.12

Pompă beton
Sistem de pompare
bicilindric cu control
hidraulic, valvă „S“
Sistem de comandă
prin cablu sau 
radiocomandă
Panou de comandă

Pompă pentru șapă
semi-uscată

Motor electric mono
sau trifazic cu putere

de 2,2 respectiv 5,5cp
Se poate conecta un
motocompresor din
dotarea firmei dvs.
40m tub cauciuc cu
diametrul de 60mm
Rezervor etanș cu

pale de amestecare.

Motor diesel sau
turbodiesel

Transportă șapă 
semi-uscată

Pompă pentru gresare
manuală sau opţional

automată
Kit tractare auto cu

posibilitatea de
înmatriculare

Kit lopată și troliu
pentru încărcare 
rapidă a benei.

9.950 €

Debit maxim - 7 mc/h

Motor electric 400V Motor electric 230V

Motor Kubota
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36 cp - diesel
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sau fin: 9.5 €
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Speedy
Masină de finisat umed
pentru tencuieli și
gleturi mecanizate
(include rezervor apă)
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Compact 170

620 €

1,0 l/min

PAZ 6820

PAZ 6331i PAZ 6335i PAZ 6336ib Performance
850e

Performance
650e

Performance
460esk

Powr Twin 4900

TM

MACCHINE EDILI

Echipamente airless Echipamente Airless

Accesorii Bisonte & Titan / Wagner

Performance
1650e

5.850 € 3.690 € 2.190 € 1.240 €

560 €

2.540 €1.540 € 1.890 €

PAZ 6321

Duze universale

PAZ 6325ic

Echipamente airless profesionale

560 €

de la 20 €

890 €

Filtre

de la 2,85 €

Pistol Furtun 15 / 30 m Extensii pistol

de la 15 €de la 74 €/bucde la 114 €

Powr Twin 8900

5.170 €6.400 €

Pompă airless
cu membrană

Pompă airless
cu piston

Se pot aplica vopseluri
pe bază de apă / ulei

Conferă un randament
și o precizie deosebită,

reducând pierderile.

Dotare standard:
Pistol tip 517

15m furtun 1/4"
cărucior transport

Sistem multiplu de 
filtrare
Manometru mecanic
pentru reglare debit
Pompa se livrează
echipată complet
“Gata de lucru”
Pulverizează grunduri
vopsea pe bază de 
apă, solvenți, email, 
emulsii.

30, 50, 75, 100mm

5,0 l/min 6,0 l/min

2,2 l/min

2,0 l/min

5,0 l/min 3,2 l/min 2,3 l/min
1,6 l/min

3,8 l/min

2,4 l/min

Compact 190

890 €

1,3 l/min

9,5 l/min 5,7 l/min

Ani
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Echipamentele PowrTwin sunt dotate cu 
motor electric sau termic (Subaru, Honda) iar 
în funcţie de locatia şantierului motorul poate 
fi schimbat printr-un simplu conector.
Acestea permit folosirea simultană de până la
6 pistoale. Cu un debit de 11.9 l/min. se pot 
folosi duze de 0.059" (1.49 mm) și poate 
aplica materiale cum ar fi: emulsii, grunduri, 
vopsea ignifugă, anti-corozivă, gleturi pentru 
finisaj și alte materiale ultragroase.
Alte caracteristici brevetate de Titan: 
HydraDrive™, E-Z Swing Frame™, Accutrol™

Echipamente 
Airless 

Profesionale
Echipamentele Titan 
sunt fabricate în 
S.U.A., de grupul 
Wagner, liderul 
mondial pentru 
sistemele airless în 
funție de model 
acestea sunt dotate cu 
motor electric sau 
termic pe benzină.

Focus 500

510 €

Pistol electric
pentru vopsit

Putere 700 W
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VRK 185DVRK 160

MDVN 25AK + Ciocan RPH20 + 
+ Furtun 25m + Spit + Dalta

+
+

+ +

MDVN 36 AP + Ciocan RPH26 + 
+ Furtun 25m + Spit + Dalta

Motocompresoare

5.400 € 8.350 €

10.450 €

Motocompresoare portabile

Honda - benzină Kubota - diesel

Ideal pentru reparații și întreținere
infrastructură rutieră sau pietonală
Demaraj electric, răcire cu aer
Este dotat cu pneuri pentru o deplasare
ușoară în cadrul șantierului
Consum redus de combustibil
Turaţia motorului se ajustează automat, în
funcţie de aerul solicitat.
Capacităţile acestora sunt cuprinse între
950 - 1600 l/min. şi 6 - 13 bar pentru benzină
iar pentru varianta diesel 1800 l-min. cu 7 bar.

Motocompresoare
de mare capacitate

Au un design nou, 
modern și agresiv
Sunt dotate cu:
- Sistem special ce 
îndepărtează
condensaţia aerului
livrat utilajelor, 
rezultând un aer „uscat“
- Sistem de protecţie
a motorului diesel în
timpul sezonului rece
- Sistem inteligent Start
/ Stop ce previne riscul
folosirii echipamentelor
în condiţii 
necorespunzătoare

Versiune „BS“ = kit 
special pentru sablare
Rezervor transparent
de combustibil
Panou de comanda

Consum mai mic de
combustibil cu 20%

12.950 €

+ + + +

Debit: 1600 l/min
Presiune : 6 bar

Debit: 1800 l/min
Presiune : 7 bar

Debit: 2500 l/min
Presiune : 7 bar

Debit: 3600 l/min
Presiune : 7 bar
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Trasare / Izolare

3.590 €

PowrCoat

FA 50

9.850 €

Parapeți rutieri

32,5 €/buc.

TM

MACCHINE EDILI

Powr Liner 550Powr Liner 2850

5.250 € 1.350 €

omanda

eliz 12 
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Pompă de spumă poliuretanică

Ideală pentru 
izolarea clădirilor.
Aplicare rapidă pe
suprafețe 
neuniforme. 
Posibilitate setare 
volum aplicat, până 
la 9,5 kg/min. 
Instalație de încălzire  
a furtunului 10,5kW 
cu posibilitatea setări 
temperaturii

Pompe pneumatice

Capacitate mare de 
pompare, ideale 
pentru aplicarea de 
materiale izolante, 
protective în industria 
navală, acoperișuri 
clădiri, materiale 
impermeabile, 
mentenanță 
industrială, lucrări 
arhitecturale etc..
Durată mare de viață.

Echipamente pentru
trasat marcaje

Aplicare de marcaje 
delimitatoare pe 
terenuri sportive, 
drumuri publice, 
parcări, aeroporturi, 
paveje etc. Pot trasa 
cu 2 pistoale simultan 
(linie dublă). Opțional
pot fi dotate cu scaun 
autopropulsat pentru 
operator (la modelele 
de mare capacitate).

LazyLiner

de la 6.900 €

PAZ P6C

2.290 €

tocS
12 l/min

15 l/min

9 kg/min

126,8 m/min 32,3 m/min

Powr Liner 4950

8.900 €

Unitate pentru deplasarea 
operatorului si a 

echipamentului PowrLiner 
utilizat la trasarea de 

marcaje pe suprafete mari

Compatibil cu:
PL 2850
PL 4950
PL 6950
PL 8950
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2.250 € 2.180 € 740 €

SC13000T-ATS SC13000-ATS SC8000-ATS

230 / 400V - 12 kW 230 - 12 kW

Panou ATS

Generatoare insonorizate

6.130 € 7.100 €

2.600 € 4.460 € 4.500 € 8.950 €

16.480 € 18.200 €11.600 € 13.560 €

Generatoare de curent 
staționare

Încă din 1983, Genmac produce generatoare
profesionale de înaltă calitate la un raport
calitate / preț excelent.
Generatoarele, sunt produse în Italia, sunt
disponibile în versiuni mai mici pentru micii
constructori cu puteri de la 850 W și până la 
clienți de nivel industrial.
Înainte de livrare echipamentele sunt verificate
și testate. Acestea au un design italian, sunt 
fiabile și reprezintă alegerea ideală indiferent
de domeniul de activitate al companiei.

230V - 9,2 kW

230V - 6 kW

400V - 48 kVA

400V - 12 kVA

400V - 88 kVA

230V - 13,6 kW

230V - 10 kW

400V - 66 kVA

400V - 21 kVA

400V - 111 kVA

Lombardini LDW702

Subaru EX40

Perkins 1103A-33G

Kohler CH25

Perkins 1103A-33TG2

Lombardini LDW1003

Kohler CH25

Perkins 1103A-33TG2

Kohler KDI 1903M

Iveco NEF N45TM2A

Ani
Garantie!2
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MADE IN ITALY

Panou de 
automatizare inclus

Panou de 
automatizare inclus

Panou de 
automatizare inclus

Panou de 
automatizare inclus

Generatoare insonorizate

Gama Silentstar Industriale

Preţ la cerere
230 / 400V

10 - 500 kVA 890 €

Generator insonorizat rezidential

230
5,3 kVA

Ani
Garantie!3
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Seria Industrial

Seria Dacia

Seria Worx

RG9000LSM RG14000LSM

RG6100RSM 10100KE 12100KE G21KSM
Construction

G60PSM G80PSA G100ISAG45PSM

de la 12.750 € de la 11.400 € de la 9.950 € de la 9.800 €

Silentstar 44 Silentstar 33 Silentstar 20

230 / 400V - 47 kVA 230 / 400V - 37 kVA 230 / 400V - 17 kVA230 / 400V - 22 kVA

Silentstar 15

Automatizare ATS

230 - 7,0 kW

         Automatizare ATS
Motor benzina Automatizare ATS

pentru generatoarele 
Senci  

          Automatizare ATS
Motor benzina
Rezervor marit: 30l

        Automatizare ATS
Motor benzina
Rezervor marit: 30l

Motor diesel

NOU! NOU! NOU!
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NOU! NOU! NOU!
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Generatoare openGeneratoare open

SC-1250 SC-2500

169 € 218 €

SC-3250

257 € 296 € 428 € 451 €

SC-4000 SC-5000 SC-6000

SC-8000E / TE

553 € / 612 € 607 € / 667 €

SC-10000E / TE SC-13000 SC-200EW

2.183 € 925 €

Expert 3010 Expert 4010

510 € 590 €

1.215 € 1.225 € 2.215 € 3.090 €

Expert 7510 Explorer 6510 Explorer 7510 Leader 10500

Optional 
demaraj electric

Optional 
demaraj electric

Tristar 6510 Tristar 12500Tristar 8510 Tristar 8510

2.250 € 3.140 €1.230 € 1.390 €

mono 230V - 7,0 kW
trifazic 400V - 7,0 kW 230V - 12 kW

230V - 8,5 kW
400V - 8,5 kW

230V - 3,1 kW

230V - 2.6 kW

230V - 7.0 kW

400V - 9,0 kW

230V - 4,5 kW

230V - 4,3 kW

230V - 7,0 kW

400V - 7,2 kW

230V - 3,8 kW

230V - 3,3 kW

230V - 5,9 kW

400V - 7,2 kW

230V - 5,5 kW

230V - 5,9 kW

230V - 9,2 kW

230V - 12,0 kW
pentru sudură
5,5 kW / 50 - 200A

230V - 1,0 kW 230V - 2,2 kW

Demaraj electricDemaraj electric Demaraj electric
Rezervor marit: 25l

Demaraj electric
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574 €

SC-2000i

230V - 2,0 kW

Generator inverter
de curent

Expert 5010 Expert 6510

788 € 1.170 €

Echipamentele şi 
componentele 

fabricate la cele mai 
înalte standarde,  

brevetate de Senci, 
sunt folosite în 

producţie la nivel 
mondial de branduri 

renumite

Kit roți și 
mânere inclus

Kit roți și 
mânere inclus

Kit roți și
mânere inclus

Rezervor marit 27l

Rezervor marit 27l Rezervor marit 21lRezervor marit 21l

Rezervor marit 21l

ATS
AVR

ATS
AVR

Rezervor marit 27l
Kit roți și mânere 

Optional: Kit roți și 
mânere

WE ARE 
PROFESSIONAL 

GENERATOR

tocS
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SC-1250 SC-2500

169 € 218 €

SC-3250

257 € 296 € 428 € 451 €

SC-4000 SC-5000 SC-6000

SC-8000E / TE

553 € / 612 € 607 € / 667 €

SC-10000E / TE SC-13000 SC-200EW

2.183 € 925 €

Expert 3010 Expert 4010

510 € 590 €

1.215 € 1.225 € 2.215 € 3.090 €

Expert 7510 Explorer 6510 Explorer 7510 Leader 10500

Optional 
demaraj electric

Optional 
demaraj electric

Tristar 6510 Tristar 12500Tristar 8510 Tristar 8510

2.250 € 3.140 €1.230 € 1.390 €

mono 230V - 7,0 kW
trifazic 400V - 7,0 kW 230V - 12 kW

230V - 8,5 kW
400V - 8,5 kW

230V - 3,1 kW

230V - 2.6 kW

230V - 7.0 kW

400V - 9,0 kW

230V - 4,5 kW

230V - 4,3 kW

230V - 7,0 kW

400V - 7,2 kW

230V - 3,8 kW

230V - 3,3 kW

230V - 5,9 kW

400V - 7,2 kW

230V - 5,5 kW

230V - 5,9 kW

230V - 9,2 kW

230V - 12,0 kW
pentru sudură
5,5 kW / 50 - 200A

230V - 1,0 kW 230V - 2,2 kW

Demaraj electricDemaraj electric Demaraj electric
Rezervor marit: 25l

Demaraj electric
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574 €

SC-2000i

230V - 2,0 kW

Generator inverter
de curent

Expert 5010 Expert 6510

788 € 1.170 €

Echipamentele şi 
componentele 

fabricate la cele mai 
înalte standarde,  

brevetate de Senci, 
sunt folosite în 

producţie la nivel 
mondial de branduri 

renumite

Kit roți și 
mânere inclus

Kit roți și 
mânere inclus

Kit roți și
mânere inclus

Rezervor marit 27l

Rezervor marit 27l Rezervor marit 21lRezervor marit 21l

Rezervor marit 21l

ATS
AVR

ATS
AVR

Rezervor marit 27l
Kit roți și mânere 

Optional: Kit roți și 
mânere

WE ARE 
PROFESSIONAL 

GENERATOR

tocS
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Ape Murdare

Motopompe

Meca 8/15P52EX

SWT 150SWT 80SWT 50

JET 120EXJET 100EX

1.675 € 5.520 €

1.415 €540 €

SWT 150 D

7.260 €

Ape foarte murdare şi utilizare intensivă

4.700 €1.500 €1.115 €

JET 80 EX

1.360 €1.040 €

Vâscozitate mare

De înaltă presiune

Ø 50mm - 2"
Debit - 750 l/min.

Înălțime refulare - 30m

Ø 50mm - 2"
Debit - 125 l/min.

Înălțime refulare - 15m

Ø 50mm - 2"
Debit - 700 l/min.

Înălțime refulare - 29m

Ø 75mm - 3"
Debit - 1190 l/min.

Înălțime refulare - 25m

Ø 100mm - 6"
Debit - 2590 l/min.

Înălțime refulare - 30m

Ø 100mm - 6"
Debit - 2500 l/min.

Înălțime refulare - 18m

Ø 50mm - 2"
Debit - 400 l/min.

Înălțime refulare - 50m

Ø 25 mm
Debit - 100 l/min.

Înălțime refulare - 18m

Ø 100 mm
Debit - 1333 l/min.

Înălțime refulare - 25m

Ø 50mm - 2"
Debit - 600 l/min.

Înălțime refulare-70m

Ø 50 mm
Debit - 467 l/min.

Înălțime refulare - 28m

Ø 80 mm
Debit - 1083 l/min.

Înălțime refulare - 28m

Ø 40mm
Debit - 480 l/min.

Înălțime refulare - 95m

Ø 80 mm
Debit - 1.000 l/min.

Înălțime refulare - 30m

Ø 80 mm
Debit - 1.083 l/min.

Înălțime refulare - 28m

Ø 100mm - 4"
Debit - 795 l/min.

Înălțime refulare-115m

Ø 80 mm
Debit - 1.000 l/min.

Înălțime refulare - 30m

TH 45

Ø 50mm - 2"
Debit - 700 l/min.

Înălțime refulare - 23m

Ø 75mm - 3"
Debit - 930 l/min.

Înălțime refulare - 28m

Ape Murdare

450 € 650 €

TH 63
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MPA 3MPA 2

280 €270 €

Ø 50mm - 2"
Debit - 366 l/min.

Înălțime refulare - 15m

Ø 75mm - 3"
Debit - 550 l/min.

Înălțime refulare - 13m

Access J8/25

Ø 50mm - 1"
Debit - 133 l/min.

Înălțime refulare - 20m

Ø 50mm - 1.5"
Debit - 233 l/min.

Înălțime refulare - 16m

Ape Curate

158 € 191 €

Access J14/40

tocS

Motopompe

126 € 136 € 156 € 233 €

SCWP-100 SCWT-80 SCWT-80E

275 €204 € 227 €

Ani
Garantie!2

atatnar
a

G  
et atil a C

Ore72

JET 70 EX 
incendiu

Lichide speciale

Ape Curate
SCWP-25 SCWP-50 SCWP-80 SCWP-80E

Ape Curate SCPW 2700

275 €

Debit apa: 7.9 l/min.
Presiune max.:186bar

NOU!
Spălare cu presiune
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JET 70 EX 
incendiu

Lichide speciale

Ape Curate
SCWP-25 SCWP-50 SCWP-80 SCWP-80E

Ape Curate SCPW 2700

275 €

Debit apa: 7.9 l/min.
Presiune max.:186bar

NOU!
Spălare cu presiune
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FS50-NiCdFE1-21

FHT-EI-076FHT-EI-073FMT-023

57,90 €31,40 €

FHT-EI-079

17,98 €11,80 €14,20 €26,70 €

Putere: 710W
Diamentru disc:115mm

Voltaj: 14.4V
Baterie: 2x1200mAh

Set cheie cu clichet
10 - 24 mm - 12 piese

Set chei fixe 6 - 22mm
8 piese

Set chei fixe si inelare
8 - 19 mm - 8 piese

Set chei inelare 
6 - 22 mm - 8 piese

FE1-30

Putere: 450W
Tăiere max.: 55mm Putere: 600W

22,80 € 30,70 €

FE1-10

F      T 

Hobby

Beton: 16 mm
Oţel: 13 mm
Lemn: 25 mm

FMT-011FPWG270

FHT-C-0051FHT-C-0004FMT-012

17,06 €449 €

FHT-H-0016

7,81 €10,59 €20,85 €26,45 €

Set cheie tubulara
8 piese

Set cheie cu clichet
10 - 24 mm - 12 piese

Set şurubelniţă
31 de piese

Set şurubelniţă
34 de piese

Set chei hexagonale
(imbus) 9 piese

FG3050P

349 € 469 €

FG4650P

Hobby

În 16 iunie 1903 Henry Ford a pus bazele companiei Ford Motor în Detroit, 
Michigan.
În decursul celor 12 ani de istorie, Ford a crescut și a devenit una dintre cele mai 
mari companii din lume.
Astăzi compania este în fruntea industriei și continuă să revoluționeze viitorul 
mașinilor electrice.
Ford a fost nominalizată top 50 cele mai inovative companii de revista FastCompany

Echipa de experti de la NINE HKG Ltd. cu o experiență de peste 20 
de ani în dezvoltarea și producția de unelte de calitate, și-au unit 
forțele cu Ford Motor Company pentru a dezvolta o linie de 
produse necesare și accesibile.
NINE HKG Ltd. în calitate de licențiator oficial pentru gama Ford 
Tools a desemnat Italia Star Com Due drept distribuitor oficial 
pentru România, Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria.

Ani
Garantie!2

atatnar
a

G  
et atil a C

tocS Ore72

Debit apa: 8.7 l/min.
Presiune max.:186bar230V - 2,5 kW 230V - 3,8 kW

Spălare cu presiune
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Debit apa: 8.7 l/min.
Presiune max.:186bar230V - 2,5 kW 230V - 3,8 kW

Spălare cu presiune
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Mini excavatoare

Excavare, transport și acces

de la 20.800 €

Mini încărcătoare frontale

de la 21.150 €

Mini dumper

de la 2.680 €

Nacele cu senile tip spider - LEM

42.250 €

Avem 5 categorii disponibile în oferta noastră ce au  
capacități de operare de la 1.700 până la 8.125 kg
Acestea sunt concepute pentru utilizare în spații 

restrâse fiind ideale pentru lucrări comerciale 
și urbane.
Fabricate în Japonia de Ihimer, compania 
joint-venture ce este administrată de colosul 
japonez Ihi Corporation.

Disponibile în 2 variante, cu roți sau 
cu șenile, mini-îcărcătoarele Ihimer 
au capacități de operare cuprinse 
între 1.250 și 4.585 kg.

Joystick multifuncțional, 
manevrabilitate mărită, 
consum redus de carburant.

Dumper multifuncțional ce poate fi echipat cu o 
gamă largă de accesorii cum ar fi: furcă stivuitor, 
tăietor arbuști, betonieră etc.
Capacitatea de transport a benei este cuprinsă între 
300 și 3.000 kg
3 producători Ihimer, Rotair și Silla, 4 tipuri de 
motorizări, Honda, Yanmar, Kubota și motor electric.

Utilizare pentru intervenții la centrele comerciale, stâlpi 
de înaltă tensiune, panouri fotovoltaice, întreținerea 
spațiilor verzi etc.
Înalțime de access cuprinsă între 13.3 și 32.4 m, poate 
transporta sarcină de 230 kg la înălțimea maximă.
Sunt ideale pentru deplasarea pe teren accidentat și 
locații greu accesibile.

Nacele

de la 20.800 €

Nacele telescopice

Nacele pe autoșasiu

de la 29.000 €

Nacele foarfecă

de la 6.750 €

Cele mai utilizate nacele, platforma se 
extinde pe lungime sau lățime în funcție de 
model și permite deplasarea cu 
încărcătura maximă la înalţimea maximă, 
chiar şi pe extensii.
Înălţime de lucru de la 5,2 la 19 metri, 
Sarcină max. cuprinsă între 200 şi 1000 kg
Motorizare electrică sau diesel, se poate 
utiliza la interior sau exterior.

Ofertă completată de 2 furnizori, 
Imer - Italia și ATN - Franța
Echipamente pentru utilizare la interior 
sau exterior, în depozite, șantiere de 
construcții etc.
Motorizări electrice sau diesel, pot lucra la 
înălțimi de la 8,1 până la 16,4 metri
Dispozitiv de măsurare a gradului de 
înclinare, senzor suprasarcină, panou de 
comandă, nivelare automată a coșului etc.

Echipamente ideale pentru lucrări la 
instalația de iluminare stradală, 
toaletarea copacilor, acces la 
înălțime etc.
Inălțime de lucru de la 12,8 până la 
28 de metri.
Permite rotirea coșului 90° stânga / 
dreapta, comandă hidraulică, 
limitator de sarcină, senzor sistem 
calare și pornire / oprire motor din 
coș nacelă.
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Îndrăznește să fii diferit!
O companie internaţională
ce-şi canalizează eforturile
pe inovație și respect față
de mediul înconjurător

Înălţime mare de lucru fără ancoraje, până la 56,8 m 
şi se poate extinde până la 81 de metri dacă este 
ancorată. Lungime braţ de la 45 şi până la 51 m.
Sarcină maximă cuprinsă între 5200 şi 8200 kg
Montajul se efectuează cu o automacara de 
dimensiuni reduse. Turnul și contrabratul macaralei 
sunt zincate la cald, microviteze cu control electronic 
pentru ridicare și rotire.

www.italiastar.ro/inchiriere

Turnuri de lumină

Compania Generac a fost fondată în anul 1959 în 
S.U.A. și a fost compania care a fabricat primul 
generator accesibil pentru uz rezidențial, 
împreună cu fabricarea primului motor destinat a 
face față rigorilor utilizării pentru generatoare. În 
prezent compania este producătorul principal la 
nivel mondial de generatoare destinate utilizării 
rezidențiale.

Compania Tower Light fondată în Italia în anul 1997 și-a 
dedicat activitatea în fabricarea de turnuri de lumină iar în 
anul 2013 a fost achiziționată de Generac. Acest pas i-a 
asigurat o poziție dominantă în Europa și o prezență la 
nivel mondial.

Închiriere echipamente de acces

Platforme autoridicătoare

Ascensoare şi bob lifturi

de la 1.100 €

Macarale turn

de la 1.450 €

Panouri sprijiniri maluri

Ideale pentru transportul personalului 
şi a materialelor la etajele clădirii. 
Materialele pot fi încărcate cu paletul 
direct cu motostivuitorul, eliminând 
astfel timpul pierdut cu manipularea.
Capacitate de transport cuprinsă între 
700 și 1300 kg

Panourile se introduc în șanț prin presare cu cupa 
excavatorului, după ce au fost montate în prealabil. 
Se pot configura în module cu lungime de 3 metri și 
înălțime maximă de 6 metri. Lățimea acestora poate fi 
de 2 m, 1,2 m sau 0,6 m.
Prețul afisat este pentru un modul complet (gata de 
lucru) 3.0 metri lungime x 0.6 metri înălțime
Notă: se livrează complet 
dezasamblat

Comparativ cu schela clasică este echivalentul a 1.59 €/ mp/ luna

Având lungimi variabile de la 2 metri şi până la 28 de metri 
(o platformă) şi capacitatea de a fi montate până la 45 
metri înălţime, platformele Electroelsa sunt ideale pentru 
renovarea faţadei clădirilor, amplasarea pereţilor cortină, 
construcţii, restaurări şi proiecte de demolări.
Avantajul major este că timpul de lucru scade considerabil 
iar preţul chiriei concurează cu schela clasică.

de la 165 €

Fabrica Generac din 
S.U.A.

Fabrica de turnuri
de lumină din Italia

MT 1
0.6 - 1.6 kW

VT 1
1.6 - 6 kW

VT 8
4 kW

Strong
4 - 9 kW

Hydro
4 kW

Gama Strong şi Hydro permite 
detaşarea generatorului (se poate 
achiziționa doar turnul de lumină) 
și să se utilizeze un generator 
deţinut deja de companie.
Toate turnurile Generac au priză 
pentru conectarea altor 
echipamente la curent iar dacă se 
opresc lămpile se poate utiliza 
întreaga putere a generatorului.

Îndrăznește să fii diferit!
O companie internaţională
ce-şi canalizează eforturile
pe inovație și respect față
de mediul înconjurător

tocSOre24
tairhcni 

e
d  

et En ce hm pia

închiriere
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ÎnchiriereÎnchiriere

Silent 300 Small 50 GI 65 12500XL21 DESC-2000i BullDog G21KSM Strong G40DSMStep 120Koine 35 / 5

220 € / 7 zile
800 € / 30 zile

280 € / 7 zile
990 € / 30 zile

360 € / 7 zile
1.250 € / 30 zile

250 € / 7 zile
900 € / 30 zile

120 € / 7 zile
420 € / 30 zile

190 € / 7 zile
690 € / 30 zile

250 € / 7 zile
875 € / 30 zile

300 € / 7 zile
1.050 € / 30 zile

ETR 200N TR 225 2V ET 300N BS 500

AP 120 Combi 250-1000 Combi 350-1000 H 110 VR

75 € / 7 zile
270 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

120 € / 7 zile
430 € / 30 zile

150 € / 7 zile
540 € / 30 zile

180 € / 7 zile
648 € / 30 zile

90 € / 7 zile
300 € / 30 zile

110 € / 7 zile
390 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

PC 160-S

150 € / 7 zile
540 € / 30 zile

PCR 255-S PCR 320-S Revolver 8

MC 75-S PC 90-SMC 72-S PC 65-S

200 € / 7 zile
720 € / 30 zile

250 € / 7 zile
875 € / 30 zile

 90 € / 7 zile
300 € / 30 zile

125 € / 7 zile
450 € / 30 zile

125 € / 7 zile
450 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

King G60PSA King G80PSA BCS LG80SX VRK 185D

VIB-DE PAZ 6335ibRVB-S PAZ 6640

EP 900-S MSB 25-SEP 600-E MTA 400-S

350 € / 7 zile
1.250 € / 30 zile

400 € / 7 zile
1.400 € / 30 zile

400 € / 7 zile
1.400 € / 30 zile

450 € / 7 zile
1.580 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

100 € / 7 zile
360 € / 30 zile

200 € / 7 zile
720 € / 30 zile

150 € / 7 zile
540 € / 30 zile

120 € / 7 zile
420 € / 30 zile

150 € / 7 zile
550 € / 30 zile

180 € / 7 zile
650 € / 30 zile

SCWT-80E

40 € / 7 zile
150 € / 30 zile

3 m 3.7 m
7 zile 60 € 90 €
30 zile 210 € 320 €

Mașină de tencuit Pompă de tencuit Pompă șapă și 
torcretare

Pompă multifuncțională

Tăiere gresie-faianță

Forță compt. 13.7 kN

Circular lemnTăiere gresie-faianță

5.3 kVA

5.3 kVA 15 kVA 42 kVA21 kVA

66 kVA 88 kVA 77 kVA

www.italiastar.ro/inchiriere

Forță compt. 14.0 kN Forță compt. 10.5 kN Forță compt. 13.0 kN

Forță compt. 30.5 kN Forță compt. 38.0 kN Forță compt. 38.0 kN

1800 l/min.

Condiții de închiriere
Sumar necesar pentru închiriere:
- Contract închiriere
- Garanție echivalentă cu 
valoarea utilajului, se acceptă: 
bilet la ordin avalizat, cec sau 
numerar.

Echipamentele sunt 
disponibile și în magazinele 
distribuitorilor autorizați. 
*În limita stocului
**Fiecare reprezentanță își 
rezervă dreptul de a include 
sau nu anumite echipamente 
in oferta lor.
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Legendă

Termen de Garanţie

Produse cu livrare din Stoc

Transport Gratuit prin curier rapid

Produs cu punere în funcţiune şi
instructaj asigurate la achiziţionare

Produs disponibil pe bază de 
comandă, disponibil în 21 de zile

Service Rapid în 72 de ore din care:
24 ore - curierul ridică utilajul de la client, 
24 ore - se remediază defecţiunea
24 ore - utilajul este livrat înapoi clientului
Oriunde in ţară

Soluţii avantajoase de finanţare

Utilaje disponibile spre închiriere

tairhcni 
e

d  
et En ce hm pia

închiriere
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Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, 
în perioada 01.11.2015 - 31.03.2016
Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile şi / sau
datele tehnice fără o notificare în prealabil
Imaginile prezentate sunt cu caracter ilustrativ

Finanțare în leasing

        Italia Star și Unicredit Leasing
Oferă soluții avantajoase de achiziție în maxim 48 de rate 
cu dobândă începând de la 0%

Alege orice echipament din oferta noastră ce are o 
valoare de minim 10.000 € iar noi venim cu finanțarea.

asaoj
at

n
a v Fa iner aat n

Nu pierde contracte doar pentru că nu poți achiziționa 
în acel moment utilajele necesare.

Nu ne oprim aici!

De la acest stadiuDe la acest stadiu

până la finalizare,
este doar un pas.
până la finalizare,
este doar un pas.

Soluții eficiente 
de finanțare!
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Distribuitor
zonal

Ediţia IV

Distribuţie Regională

Preţurile promoţionale sunt valabile în peste 60 de reprezentanţe


