
  
 

 
 
 
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 :  
 

CIOCAN PENTRU BULOANE 
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                                        OFERTĂ PENTRU CIOCAN PENTRU BULOANE 

 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE : 
 

Ciocanul pentru buloane face parte din dotările auxiliare ale tractorului. Aparatul este 
montat pe tirantul tractorului.   

Bulonul din camera aparatului este bătut cu ciocanul. 

• Ridicarea ciocanului, blocarea şi pornirea sunt controlate mecanic. 
Mecanismul de ridicare a ciocanului este acţionat de către circuitul hidraulic al 
tractorului (prin ridicarea + pornirea pistonului). 

• Ciocanul se poate înclina longitudinal şi transversal; este operat de valţuri 
hidraulice conectate la circuitul hidraulic al tractorului printr-un conector rapid.  

 

PARAMETRII TEHNICI: 
 

•  lungimea max. iniţială a bulonului:  2.500 mm. 
•  lungimea min. a bulonului   (după batere):  500 mm. 
•  diamentrul max. al bulonului:  (cf. cerinţelor max. 200 mm) 150 mm. 
•  greutate ciocane 180 kg. 
•  lăţime aparat 1.500 mm. 
•  lungime aparat 1.200 mm. 
•  înălţime aparat 3.650 mm. 
•  greutate aparat (ciocane incl.) 550 kg.  

 
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. 


