
  
 

 
 
 
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 :  
 
 

TOCĂTOR DE CRENGI 

PENTRU GRĂDINĂ  

PIRBA 
 

 

 

 

 TOCĂTOR DE CRENGI PENTRU 
GRĂDINĂ PIRBA 

TOCĂTOR DE CRENGI PENTRU 
GRĂDINĂ PIRBA CU POSIBILITATEA 

DE ATAŞARE A REMORCII 

 

    
 

 

 

 

 

 

AXE CONSULTING PLUS  

 

CONSULTING PLUS, SRL
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                                               OFERTĂ PENTRU TOCĂTOARE  PIRBA 

 

 
CARACTERISTICI TEHNICE : 

 
Descriere 
Tocătorul de crengi pentru grădină PIRBA este destinat tocării crengilor, lemnului şi a 
resturilor lemnoase. Randamentul pe oră este de 3,5m³. Alimentarea aparatului se 
face automat. Diametrul materialul lemnos tocat ajunge până la 100mm. 
Tocătorul de crengi Pirba oferă posibilitatea de a ataşa o remorcă de cârligul din 
spate al tractorului. Pentru tocare, crengile sunt introduse prin partea laterală iar 
talaşul este evacuat prin spatele aparatului în remorcă.  
 

Lungime : 1.850 mm 
Lăţime : 1.200 mm 
Înălţimea : 1.700 mm 
Greutatea (acţionar de tractor) : 200 kg 
Greutatea (cu motor electric) : 320 kg 
Diametrul maxim al materialului tocat : 100 mm 
Dimensiune talaş : 30 – 50 mm 
 

 

Model 

Pentru tractor : 
Cu motor electric de 15 Kw 
Combinat motor electric + tractor 
Cu motor diesel 28 CP cu şasiu 
Cu posibilitatea de ataşare a remorcii 

 

 
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. 
 

Sperăm că oferta noastră va satisface exigenţele Dumneavoastră. 
 
 
 
 
 

AXE CONSULTING PLUS  

 


