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Model 6.25

- motor Yanmar 70 CP
- sarcină maximă la înălţimea maximă 1700 kg
- înălţimea maximă 5,7 m
- sistem hidraulic de acţionare a braţul cu debit 
de 73 l/min la 200 bar
- joystick multifuncțional 
- transmisie hidrostatică, 2 viteze înainte şi 2 
înapoi  
- tracțiune 4 x 4 cu 3 moduri de virare (2 roţi 
viratoare, 4 roţi viratoare, crab)
- cabină de nouă generație King Cab

Preţul include: 
- cupă
- furcă paleți

Model M-35K

- motor Kubota 34 CP @ 2800 rpm, capacitate 
1647 cm3
- greutate operaţională 3300 kg
- rază de acţiune maximă la sol 5000 mm
- înălţime maximă de lucru 4700 mm
- înălţime maximă de descărcare 3350 mm
- adâncime maximă de săpare 3050 mm
- adâncime maximă de săpare pe verticală 2500 
mm
- transmisie hidrostatică  
- şenile de 300mm din cauciuc
- rezervor motorină 40 l, rezervor ulei hidraulic 
65 l

Preţul include: 
- cabină închisă complet cu încălzire
- cupă de 450 mm 

Încărcător telescopic
FARESIN (Italia)

Mini-excavator
MESSERSI (Italia)

PREȚ: 45.000 EUROPREȚ: 32.000 EURO



Model RL 6.7

- motor Deutz de 57 CP
- sarcină maximă 2400 kg
- înălţime maximă 3,4 metri
- transmisie hidrostatică 
 cabină cu geamuri panoramice
- dispozitiv hidraulic de prindere rapidă a 
atașamentelor
- șasiu articulat
- cupă de 1927 mm, volum 0,8 mc

Model 25V

- motor Perkins 33 CP @ 3000 rpm
- greutate operaţională 2850 kg 
- sarcină axa faţă 10,4 kg/cm, axa spate 12,5 
kg/cm
- lăţime bandaj 1200 mm
- gradeabilitate 40%
- cadru de protecţie ROPS 
- rezervor apă 220l, rezervor motorină 50 litri

Cilindru vibrocompactor tandem
GUIDETTI (Italia)

Încărcător frontal
PAUS (Germania)

PREȚ: 27.000 EUROPREȚ: 49.000 EURO



Model DBA-H-1000 BW

- volum tambur 1430 l
- capacitate de producţie 1000 l
- capacitate rezervor de apă 200 l
- lopată autoîncărcare 
- motor Lombardini 51 CP, capacitate 2199 cm3
- şasiu articulat 
- post de comandă reversibil 
- descărcare cu cilindri hidraulici
- transmisie hidrostatică
- viteză maxim de deplasare 20 km / h  
- greutate proprie 2500 kg

Preţul include: 
- sistem de spălare cu presiune înaltă
- cadru de protecţie
- girofar

Model IM80

- motor Perkins 84 CP @ 2300 rpm, capacitate 
4400 cm3
- greutate operaţională 8050 kg 
- dimensiuni lamă 3050 x 430 x 15 mm
- greutate lamă  3600 kg
- deplasare laterală maximă a lamei: dreapta 
1350 mm, stânga 1020 mm
- lamă frontală 
- cabină ROPS / FOPS cu aer condiţionat şi 
sistem audio stereo 
- rezervor motorină 110 litri

Autogreder
GUIDETTI (Italia)

Autobetonieră cu autoîncărcare
MESSERSI (Italia)

PREȚ: 98.000 EUROPREȚ: 32.000 EURO



Model SMK 365

Acestea sunt utilaje multifunţionale, care 
realizează multiple operaţiuni:
încărcare, transport, umplere și nivelare. Este 
utilajul perfect pentru orice șantier.
 
- motor Deutz de 48 CP
- sarcină maximă 3650 kg
- tracţiune integrală
- șasiu articulat
- axă spate cu diferenţial autoblocant
- gradeabilitate 60%

Dumper cu autoîncărcare
PAUS (Germania)

PREȚ: 43.000 EURO

Model M61 EH

- sarcină 600kg
- greutate 240 kg
- motor Honda 6.5 CP
- cutie de viteze mecanică cu 3 viteze înainte şi 
una marşarier
- pantă maximă 47% (25°) 
- rabatare hidraulică

Model STEEL TRACK 25

- sarcină 250kg
- greutate 110 kg
- motor Honda 4.4 CP
- cutie de viteze mecanică cu 4 viteze înainte şi 
una marşarier
- pantă maximă 36% (20°) 

Mini-Dumper 4x4
TOPSTEEL (Italia)

Mini-Dumper Șenilat
TOPSTEEL (Italia)

PREȚ: 4.400 EURO

PREȚ: 2.000 EURO



Model SL-35

- motor Kubota 34 CP @ 2800 rpm, capacitate 
1647 cm3
- cuplu maxim 110 Nm @ 1600 rpm
- capacitate de ridicare 450 kg
- greutate operaţională 1850 kg
- înălţime maximă de pivotare a cupei 2720 mm
- transmisie hidrostatică cu 2 pompe 57 l/min 
fiecare
- servo-controale hidraulice pentru a opera 
braţul şi cupa, precum şi pentru deplasare
- valvă cu auto-nivelare pentru a ridica în 
paralel cupa sau furcile
- pompă de 39 l/min pentru acţionarea 
ataşamentelor
- priză de putere hidraulică
- sistem de cuplare rapidă a ataşamentelor 
- rezervor motorină 42 l, rezervor ulei hidraulic 
30 l

Preţul include: 
- cabină închisă complet cu încălzire
- cupă de 0,24 m3 

Model 200S

- motor Perkins 130 CP @ 2200 rpm
- greutate operaţională 11600 kg 
- forţă centrifugă 150 - 220 kN
- sarcină statică liniară 33,7 kg/cm
- lăţime bandaj 2135 mm
- unghi de oscilaţie +/- 150

- cabină ROPS / FOPS cu aer condiţionat şi 
sistem audio stereo 
- rezervor motorină 260 litri, rezervor ulei 
hidraulic 230 litri

Cilindru compactor
GUIDETTI (Italia)

Mini-încărcător frontal
MESSERSI (Italia)

PREȚ: 76.000 EUROPREȚ: 24.000 EURO



Model B 170 v

Produsele de mai jos sunt cu titlu de exemplu. 
Oferim sisteme complete conform specificaţiilor 
dorite.

Model OMV 294

- sarcină maximă 1800 kg
- sarcină maximă la vârf 800 kg
- braţ 22 m
- înălţime 18,5 m 
- greutate proprie 7 t + 12 t contragreutăţi
- radiocomandă

Macara automontantă hidraulic
VICARIO (Italia)

Sistem de schele
MESSERSI (Italia)

PREȚ: 59.000 EURO

Cadru vertical
Teavă Ø 48,3 x 2,9 mm
Greutate 19.45 kg
Înălțime  2 m

Bară orizontală
Teavă Ø 26,9 x 2,9 mm
Lungime 1,8 / 2,5 m
Greutate 2,65 / 5.14 kg

Bară diagonală
Teavă Ø 26,9 x 2,9 mm
Pentru cadre verticale poziţio-
nate la distanţe de 1,8 sau 2,5m
Greutate 3,12 / 5.62 kg

Tălpi reglabile
Filet de 0,4 m 
Bază de 5 x 144 x 144 mm
Teavă Ø 40 x 4 mm
Greutate 2,4 kg

Platformă zincată
Lungime 1,8 / 2,5 m
Lăţime 0,49 / 0,325 m
Sarcină maximă 300 kg
Greutate 13,7 / 15 kg 
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Suplimente de preţ de 30% pentru elemente din ţeavă zincată.
Preţuri valabile pentru comenzi de minim 200 de elemente. 



Model BT 230-60

- oțel S355, cu părţile de uzură din oțel HB 400 și 
230 HB (în negru și, respectiv, roș u în fotografia 
de mai sus)
- dimensiuni: baza mică 400 mm, baza mare 1660 
mm
- pentru excavatoare cu greutate între 18 şi 24 t

Model C 250

- pentru excavatoare cu greutate între 21 şi 30 t
- deschidere maximă 890 mm
- rotaţie hidraulică 360° 
- cuţite de tăiere a metalelor 

Model TSL 8.7

- motor Deutz de 70 CP
- sarcină maximă 2600 kg
- încălţime maximă 5 metri
- transmisie hidrostatică 
- cabină cu geamuri panoramice
- dispozitiv hidraulic de prindere rapidă a 
atașamentelor
- șasiu articulat
- cupă de 2026 mm, volum 1mc

Încărcător frontal cu braţ telescopic rotativ
PAUS (Germania)

Foarfecă pentru demolări
TORO LOCO (Italia)

Cupă  trapezoidală 
TORO LOCO (Italia)

PREȚ: 68.000 EUROPREȚ: 4.000 EURO

PREȚ: 38.000 EURO



Model M-70W

- motor Kubota 67 CP @ 2800 rpm, capacitate 
2615 cm3
- greutate operaţională 6500 kg
- rază de acţiune maximă la sol 5786 mm
- înălţime maximă de lucru 6120 mm
- înălţime maximă de descărcare 4419 mm
- adâncime maximă de săpare 3047 mm
- adâncime maximă de săpare pe verticală 2877 
mm
- pompe cu pistoane axiale 75 + 75 l/min pentru 
deplasare, acţionarea braţului şi a cupei şi pentru 
priza de forţă
- frână de serviciu  hidraulică
- rezervor motorină 78 l, rezervor ulei hidraulic 
63 l
- cabină cu încălzire şi sistem de protecţie 
TOPS-FOPS 

Preţul include: 
- sistem hidraulic de prindere rapidă a ataşamentelor
- supapă de siguranţă pentru stabilizarea braţului
- radio stereo 
- cupă  de 600 mm

Excavator compact pe roți
MESSERSI (Italia)

PREȚ: 68.000 EURO

Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA 
Ofertă valabilă până la 31 martie 2016

Eqinto S.à r.l. 
17 rue de Rochefort 
L-2431 Luxembourg  

Nr. TVA LU27513031

Contact:
033 608 68 44

info@eqinto.eu


