
Platformă forestieră 
pentru transport lemn scurt
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Prezentare produs



Platformele noastre sunt 
echipate standard cu ranfor-
sare pentru orice tip de macara 
forestieră de la 10 tm până la 
17 tm. Pregătirea constă în: țevi 
hidraulice trase până în zona 
macaralei, două ranforsări tip 
„X”, plăci de așezare pentru 
macara și plăci laterale.

Pentru a evita deteriorarea 
rezervoarelor de combustibil și 
de ulei hidraulic, le montăm cât 
mai sus posibil, le îmbrăcăm în 
aluminiu, le dotăm cu scuturi din 
oțel și, pentru ca dumneavostră 
să lucrați în siguranță pe timp de 
noapte, echipăm platforma cu 
lumini de lucru pe ambele părți.

Înglobăm în produsele noastre 
cele mai bune componente: 
răcoanțe și buzunare ExTe, 
oțeluri speciale Ruukki, sistem 
de protecție anticoroziv Du Pont, 
subansambluri cadmiate cu 
pas fin și sistem anti-desfacere 
Verbus-ripp. 

Lucruri care fac diferenţa 

Experienţa ne-a învăţat că 
exploatarea forestieră este o aplicaţie 
dificilă desfăşurată de cele mai multe 
ori într-un mediu ostil. De aceea este 
important ca utilajele folosite să se ridice 
la nivelul celor mai înalte aşteptări  şi să 
nu te lase la greu. Pornind de la aceste 
condiţii, Hiarom produce suprastructuri 
rezistente gândite pentru drumurile 
forestiere din România. 

Hiarom împreuna cu 
partenerul său Loglift-Jonsered, 
lider mondial în producţia de macarale 
forestiere, oferă clienţilor săi soluţii 
complete pentru manipularea şi trans-
portul buştenilor: platforme forestiere, 
macarale şi remorci pentru transportul 
lemnelor.

Gata pregătită 
pentru montaj macara

Rezervoare protejate 
și lumini sub platformă Componente de calitate
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Suprastructură pentru transport lemn
Trepte de acces macara
Suprastructurile pentru transport lemn scurt 
produse de noi sunt prevăzute, ca și dotare 
standard, cu trepte pentru accesul operatoru-
lui la scaunul de comadă.

Bară lămpi spate
Asigură protecția lămpilor spate. Acestea 
sunt montate mai sus ca măsură de siguranţă 
suplimentară.
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Suprastructură pentru transport lemn
Platformă ranforsată 
Platforma este costruită din tablă striată cu 
grosimea de 6 / 8 mm. Structura de rezistență 
este alcătuită din lonjeroane și traverse 
din oțel S335J2. Întreaga construcție este 
concepută pentru a prelua sarcini mari și a 
putea fi utilizată pe drumuri grele.

Oblon față supraînălțat
Supraînălțarea oblonului este de tip cadru 
pentru a asigura un consum redus de 
motorină. Pentru a proteja cabina, oblonul 
este confecționat din tablă striată 4 / 6 mm 
și este prevăzut cu suporți pentru mătură și 
lopată.
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Clientul ştie ce vrea!
Pentru ca fiecare exploatare forestieră este diferită, noi am înteles că trebuie să 
oferim soluţii flexibile. Filozofia noastra este: “Fiecare client este special, deci fie-
care camion trebuie să fie special”
Astfel, lista dotărilor opţionale este foarte cuprinzătoare de la buzunare de răcoanţe 
suplimentare până la modificări constructive aduse autoşasielor.
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În pas cu tehnologia
Pentru un suport tehnic de cea mai bună calitate, vă 
punem oricând la dispoziție o echipă tânără de ingineri 
profesioniști ce folosesc cele mai noi tehnici de proiec-
tare constând în programe CAD, programe de analiză 
structurală cu element finit și programe dedicate calculu-
lui de stabilitate și încărcări pe punți, TRAILER WIN.
Astfel, vă putem oferi cele mai bune soluții constructive, 
având în vedere: raportul calitate-preț și respectarea 
cerințelor de exploatare din România.

Asistență tehnică
Pentru ca știm cât de importantă este asistența tehnică, 
în sprijinul dumneavoastră venim cu o echipă dinamică 
de ingineri mecanici care vă stau la dispoziție printr-un 
service autorizat și competent. În cadrul service-ului 
nostru există o gamă largă de echipamente și piese 
de schimb cu care vă putem asigura în permanență 
operațiile necesare de revizie și întreținere în probleme 
de inginerie mecanică, hidraulică / pneumatică, electrică, 
electronică / automatizări. Compania noastră realizează 
aceste operații la sediul propriu cât și pe teren, 
dispunând de autoutilitare complet echipate pentru 
intervenții rapide și eficiente. 
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Ne rezervam dreptul de a face modificări. Imaginile şi desenele 
sunt cu titlu informativ. Modelele prezentate pot avea echipa-
mente sau culori speciale.


