
UTILAJE   NOI,   DIN     STOC,   aflate în promoție 

Motostivuitor     tot     teren     AUSA     -     Spania


 Model C11MMOTOSTIVUITOR COMPACT PT. TEREN ACCIDENTAT MODEL C 11M.
 CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 1.300 kg;
 CURBA DE ÎNCĂRCARE - PT. TEREN ACCIDENTAT (EN 1726 - 1 Ap. - H),  
 MOTOR KUBOTA (15,4 HP/11,3 KW).  
 TRANSMISIE MECANICA, 2X4, CU 4 VITEZE SEMI-SINCRONIZATE. 
 POZITIE LATERALA A CONDUCATORULUI, TIP AUTOmobil, PENTRU MAXIMA VIZIBILITATE. 
 ÎNĂLȚIME ACOPERIȘ DE PROTECȚIE 1,89 m
 CATARG DUPLEX cu înălțime de ridicare 2.66 m
 LUNGIME FURCI 1200 mm
 ANVELOPE INDUSTRIALE 7.00-12 PE PUNTEA FAȚĂ (LĂȚIME 227 mm, LĂȚIME UTILAJ 1,260 mm)
 ANVELOPE INDUSTRIALE PE PUNTEA SPATE 6.00-9 (LĂȚIME 160 mm)

Dotări standard: GIROFAR. CENTURĂ DE SIGURANȚĂ PRETENSIONATĂ OMOLOGATĂ, OGLINDĂ RETROVIZOARE, SCAUN ERGONOMIC REGLABIL, 
TRANSLAȚIE FURCI /SIDE SHIFT - INTEGRATĂ ÎN PLACA DE FURCI, ALARMĂ MERS ÎNAPOI.

Particularități:
 Controlul mișcărilor furcilor se face clasic, prin intermediul levierelor.
 Cel mai ieftin stivuitor de teren accidentat din piață.
 Faptul că este extrem de ușor, prezintă mai multe avantaje:
 Ușor de transportat, pe o remorcă mică de la o lucrare la alta (în construcții, apicultură, etc)
 împreună cu distribuția egală a masei pe toate roțile reduce la maxim deteriorarea solului(pomicultură, viticultură, horticultură) și previne 

afundarea în solul moale.
 Tehnologia folosită a fost perfecționată în mai mult de 40 de ani de când a fost lansată această gamă
 Costuri reduse de exploatare și mentenanță datorită motorului economic japonez Kubota
Preț:   19000  €   +     TVA

1.Motostivuitoare     din     stoc     asamblate     in     China     la     firma   americano - chineză MAXIMAL  .

Model : FD15T-MGI3
Capacitate: 1500 kg / 3500 mm DUPLEX
Motor: Xinchai NB485BPG - DIESEL
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 920x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi
Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță
 
Preț: 11490 EUR + TVA

Model : FD15T-MGI3
Capacitate: 1500 kg / 4500 mm TRIPLEX
Motor: Xinchai NB485BPG - DIESEL
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 920x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
CE: blocarea comenzilor hidraulice în absența operatorului
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi
Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță
 
Preț: 12490 EUR + TVA

Birouri – Service – Showroom – Magazin piese: Bd. LAMINORULUI NR. 47 SECTOR 1 BUCUREŞTI
Tel: +4.021.310.75.55, +4.021.310.65.05, +4.0347.062.430 Nr. ONRC: J 40/ 13919/ 1993 Cont: RO46BUCU049959282511RO01
Fax: +4.021.310.75.51,  +4.031.815.79.49 C.U.I: RO 4056411 Banca: Alpha Bank Dorobanți
Tel. Intervenții:  0742 VECTRA ( 832.872) E-mail: office@forklifts.ro
www.balkancar.info www.forklifts.ro www.ausa-romania.ro
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Model: FD25T-M2GF3 
Capacitate: 2500 kg / 3500 mm Dupl.ex
Motor: turbodiesel Xinchai A490BPG (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
CE: blocarea comenzilor hidraulice în absența operatorului
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi
Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță
 
Preț: 13490 EUR + TVA

Model: FD25T-M2GF3
Capacitate: 2500 kg / 4500 mm TRIPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A490BPG (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
CE: blocarea comenzilor hidraulice în absența operatorului
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi
Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță
 
Preț: 14490 EUR + TVA

Model : FGL25T-M2GB3 
Capacitate: 2500 kg / 3500 mm DUPLEX
Motor: Xinchai GQ491 – GPL și benzină
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
CE: blocarea comenzilor hidraulice în absența operatorului
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 13990 EUR + TVA

Model : FGL25T-M2GB3 Capacitate: 2500 kg / 4500 mm TRIPLEX
Motor: Xinchai GQ491 – GPL și benzină
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
CE: blocarea comenzilor hidraulice în absența operatorului
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță
 
Preț: 14490 EUR + TVA  -  din aprilie 2017

Model : FD35T-MGJ3
Capacitate: 3500 kg / 3300 mm DUPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A498BT (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumaticeLumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 13790 EUR + TVA
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Model : FD35T-MGJ3
Capacitate: 3500 kg / 3500 mm DUPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A498BT (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta - China
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 13990 EUR + TVA

Model : FD35T-MGJ3
Capacitate: 3500 kg / 3500 mm DUPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A498BT (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta - China
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1220x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 14100 EUR + TVA   -    din aprilie 2017

Model : FD35T-MGJ3
Capacitate: 3500 kg / 3500 mm DUPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A498BT (EUIII)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta - CASCADE - SUA
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1220x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 14390 EUR + TVA   -    din aprilie 2017

Model : FD35T-MGJ3 
Capacitate: 3500 kg / 4500 mm TRIPLEX
Motor: turbodiesel Xinchai A498BT (TIER III)
Atașament frontal: translatie furci stânga – dreapta 
Distribuitor si pompa hidraulica Shimdzu - Japonia
Furci : 1070x122x40 mm
Anvelope: pneumatice
Lumini de lucru pe timp de noapte
Semnale luminoase tip rutier
Buzzer si lampă pt mers înapoi și Girofar
Scaun confortabil centura de siguranță

Preț: 14990 EUR + TVA   -    din aprilie 2017

2. Transpalete     manuale    –   Import     Belgia
Marca Model Capacitate Tip catarg Inaltime ridicare Anexe Pret € f. TVA
Ecolift 1R25 2500 kg N.A. 200 mm N.A. 249
Ecolift 2R25 – pt paleti mari 2500 kg N.A. 200 mm N.A. 219

3  . Palan electric cu cablu și cărucior: - Tip 52 MT 3  05 H9 V1 2/1 EN 20  ;
Clasa de protecţie DIN 40050 - IP 54;
Capacitatea 1 tonă;
Nr. role de deplasare 2 / 1;
Înălţimea de ridicare 9 m;
Viteza normală de ridicare (o singură viteză) 0,133 m / s;
Viteza normală de deplasare 0,333 m / s;

Cablu control FEM 9.511 - 2 m;
Sistemul electric: 380 V / 50 Hz, circuitul de control 24 V / 50 hz;
Diametru cablu 7 mm;
Lungime cablu 21,50 m;
Cablu se ridică pe scripete (cablul nu se încalecă).
Preţul electropalanului este de 3.900 EURO la care se adaugă TVA.

DOC: \\SERVER\Old docs\Oferte\Promotii\Promotie utilaje de stivuit DIN STOC - Februarie 2017.doc Pagina: 3 /4



VECTRA EXIM                                                                    Promotie utilaje de stivuit DIN STOC - Februarie 2017.doc

4.Transpalete     electrice     VENI     –   Import   Bulgaria, calitate superioară

Marca Model
Capacitate

ridicare
Tip catarg

Inaltime
ridicare

Anexe
Preț de listă 

€ f. TVA
Preț redus 

€ f. TVA
VENI - BG KMS 1500/ 3,5 - DEMO 1500 kg Duplex 3500 mm redresor incorporat 7281 6250

5. Transpalet manual*: ECOLIFT - BELGIA
Manerul cu arc de siguranţă pretensionat permite coborârea 
sarcinii în timpul deplasării, acţionând astfel ca o frână

Cadrul şi furcile sunt confecţionate fără suduri din oţel rezistent la
tensiuni 

Role retractabile pentru intrare/ ieşire uşoară de la palet Vopsire cu materiale tratate împotriva zgârierii
Pivotarea roţilor mari cu 230° asigură operarea în spaţii încuste Mâner cu 3 poziţi: ridicare/ deplasare/ coborâre
Capacitate 2500 kg Maner tip Spring-a-matic cu autorevenire la verticală
Lungimea furcii: 1219  mm Lăţimea furcii: 24 mm
Pista de încărcare: 685 mm Distanţa dintre furci: 381 mm 
Lungimea corpului (inclusive pompa): 406 mm Roţi directoare: 180 mm x 50 mm
Roţi portante: 80 mm x 92 mm Înălţimea furcilor coborâte: 73 mm

Înălţimea furcilor coborâte: 197 mm Preţ: 249 € f. TVA
*): Oferta este valabilă numai în cazul achitării integrale la recepție, în cazul în care nu s-au acordat alte avantaje comerciale.

În calitate de reprezentanți autorizați pentru România ai producătorilor, cu o tradiție din anul 1991, prin grupul nostru de firme, suntem
în măsură să vă oferim următoarele tipuri de utilaje: 

 stivuitoare diesel, electrice și cu GPL mărcile Maximal, East Power (EP), Helios-Shangli- China, Balkancar Bulgaria, CTC (1 – 7 tone)
Italia, Nissan,  Mitsubishi Caterpillar Forklifts BV – Olanda

 motostivuitoare pentru port, și stackere pentru containere FANTUZZI (8 – 70 tone) 
 buldoexcavatoare, încărcătoare cu cupă, skid-loader, miniexcavatoare
 Utilaje pentru teren accidentat AUSA - Spania: 

 Telehandler (Încărcătoare cu braț telescopic) – gama Taurulift (1,3 la 3 t și înălțimi de la 
 stivuitoare 4x4 și 2x4 – de teren și semi-industriale, pentru folosire intensă
 dumpere (1-10 t)

 autoutilitare stradale cu aplicații comunale (curățenie, deszăpezire, nacele, vidanjare, cositorietc) - AUSA Spania
 Nacele TOT-TEREN diesel și electrice, cu braț și tip foarfecă ATN - Franța
 transpalete manuale și electrice VENI Bulgaria și HC China 
 trailere electrice, remorci și electroplatforme Balkancar și East Power, remorchere pentru aeroport
 piese de schimb și reparații la prețuri de reprezentanță, Service autorizat ISCIR și certificat ISO 9001, pentru echipamente de ridicat și

stivuit în atelierul propriu (sau prin echipe mobile și dealeri zonali), la sediile beneficiarilor din țară
 baterii de tracțiune pentru orice tip de stivuitor sau electrocar și redresoare performante pentru acestea

Toate produsele și  serviciile pe care le oferim sunt certificate ISO 9001, respectând normele Europene referitoare la siguranță în
exploatare și fiabilitate.

Soluțiile tehnice propuse de noi pot fi consultate în detaliu, vizitând site-ul nostru:  

www.forklifts.ro

În speranța unei viitoare cooperări rămânem la dispoziția dumneavoastră,pentru detalii tehnice suplimentare, condiții de livrare, de
plată și de leasing 

Cu stimă,
Mihai Cătălin Deacu,
Director general
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