
Grupul nostru



Bine ați venit în grupul nostru

Hiarom Invest S.R.L. este o firmă cu capital privat, înființată în ianuarie 2007, având ca principal obiect de activitate importul, 
comercializarea, montajul și service-ul echipametelor Hiab în România. 

La nivel mondial, Hiab este lider de piață, cu o experiență de peste 70 de ani în domeniu, fiind principalul furnizor de soluții 
pentru manipularea, ridicarea, încărcarea și descărcarea produselor, bunurilor sau materialelor vrac, pe și de pe orice tip de 
autovehicul. Echipamentele Hiab pot fi folosite în construcții, logistică, manipularea deșeurilor reciclabile și nereciclabile, în 
agricultură, domeniul forestier, precum și de către serviciile de utilitate publică și armată.

Pentru a completa echipamentele Hiab, și pentru a oferi clienților soluții complete, în anul 2009 a fost înființată divizia Hiarom 
Suprastructuri, care se ocupă cu proiectarea, construcția, montarea și repararea de suprastructuri pentru autovehicule 
comerciale.

În anul 2011 a fost creată divizia Hiarom Railway pentru a dezvolta vehicule speciale pentru cale ferata. Printre produsele 
oferite menționăm: Camioane rulare Șosea-Cale Ferată, Autoutilitare rulare Șosea-Cale ferată echipate cu echipamente 
mobile de sudură, Shuter Șosea/cale ferată, vagoneți cale ferată, cărucioare cale ferată.

În anul 2015, ca urmare a experienței câștigate în cadrul diviziei Hiarom Suprastructuri și a cerințelor clienților, a fost 
inființată divizia Hiarom Cranes. Produsele Hiarom Cranes sunt dezvoltate și produse exclusiv în cadrul companiei. Printre 
produsele oferite se numără automacarale montate pe șasie de camioane, macarale forestiere, macarale portuare, macarale 
demontabile pivotante. Divizia Hiarom Cranes proiectează și produce macarale speciale, conform cerințelor individuale ale 
clienților.

Echipamente Pentru Construcții S.R.L. (EPCO) este o firmă cu capital privat, înființată în anul 2008, și reprezintă în calitate 
de unic importator în România, producătorul de macarale turn JASO.

EPCO are ca obiect de activitate închirierea de macarale turn JASO, cu sau fără operator, precum și vânzarea de

macarale turn, noi și second-hand.

Oferă de asemenea servicii de montaj și demontaj pentru orice tip de macara turn, servicii de întreținere și reparații, transport, 
precum și automacarale ajutătoare. În prezent, EPCO este cea mai mare companie în domeniul închirierii de  macarale turn 
în România, cu o flotă de peste 60 de unități.

Utirom Invest S.R.L. este reprezentantul unic în România al renumitului producător japonez de utilaje de construcții, 
HITACHI, precum și al producătorului MERLO, lider de piață în domeniul încărcătoarelor cu braț telescopic.

În prezent, în grupul nostru își desfășoară activitatea peste 120 de angajați, cei mai mulți dintre aceștia fiind activi în 
departamentele service și producție.



Date Financiare

Certificări

Deținem autorizații RAR și ISCIR pentru toate lucrǎrile pe care le executǎm.
Suntem agreați de cǎtre principalii dealeri de camioane prezenți pe piața localǎ.
Printre cele mai importante certificǎri, se numǎrǎ urmǎtoarele:

• Certificat ISO 9001 – Managementul Calității – certificați de TÜV Rheinland
• Certificat ISO 14001 – Management de mediu – certificați de TÜV Rheinland
• Certificat OHSAS 18001 – Securitate și sănătate operațională – certificați de TÜV Rheinland
• Autorizație ISCIR pentru montarea mecanismelor de ridicat
• Autorizație ISCIR pentru întreținerea și revizia macaralelor mobile

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.668.432
9.443.706 9.007.263 9.124.960

11.874.058

14.229.878

Evoluție cifra de afaceri (EUR)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.426.000

3.113.000 3.321.000 3.358.154 3.272.113

3.858.927

Evoluție Capitaluri Proprii (EUR)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

682.979

1.334.120

783.286

457.982

198.057

863.252

Evoluție Profit (EUR)

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017

78
86

96

120 121 127

Evoluție număr angajați



Dotările noastre

Ne desfǎșurǎm activitatea într-o halǎ cu o suprafață de 3.480 mp, situatǎ pe centura orașului București. Acest lucru ne permite 
sǎ oferim clienților noștri reparații complexe, utilizând echipamente de ultimǎ generație. Datoritǎ locației alese, accesul 
clienților cu autocamioane și utilaje de mare tonaj se desfǎșoarǎ cu ușurințǎ.

Dispunem de o flotǎ de douăzeci ateliere mobile, marca VW, complet echipate, cu care se poate acționa prompt oriunde în 
țarǎ. Pentru o intervenție mai rapidǎ, echipele noastre din Iași, Cluj și Timișoara vǎ stau la dispoziție.

Printr-un contract de colaborare externă, Hiarom Suprastructuri are, de 
asemenea, acces la o mașină de debitat tablă, cu laser și la o mașină de 
debitat cu plasmă, în coordonate, pentru table groase.

Echipamentele noastre:
• Abkant cu comandǎ numericǎ
• Ghilotinǎ cu comandǎ numericǎ
• Bohrwerk cu comandǎ numericǎ
• Frezǎ cu comandǎ numericǎ
• Cabinǎ de vopsit
• Cabinǎ de sablat cu particule metalice
• Fierǎstrǎu debitat profile
• Presǎ îndoit profile
• Mașinǎ îndoit țevi
• Mașinǎ de sertizat furtunuri hidraulice
• Aparate de sudurǎ MIG/MAG cu comandǎ numericǎ
• Aparate de sudurǎ MMA portabile și staționare
• Mașinǎ de gǎurit în coordonate cu coloanǎ
• Mașină de șanfrenat
• Mașină de alezat
• Strung SNB400 și freză FUS 22



În pas cu tehnologia

Departamentul nostru de proiectare vine în întâmpinarea 
clienților cu soluții tehnice avantajoase pentru orice 
necesitate, atât în faza de ofertare, cât și pentru cea de 
producție.

Echipa noastră este formată din ingineri cu experiențǎ, bine 
pregătiți în diferite domenii.

Folosind programe de modelare 3D și 2D (Solidworks 2015 
și Autocad), analiză liniară și programe dedicate calculului 
de stabilitate și încărcări pe punți, reușim întotdeauna să 
satisfacem nevoile clienților, așteptările și funcționalitatea 
pentru fiecare proiect.

Indiferent de amploare și complexitate, suntem pregătiți să 
oferim soluții pentru o varietate mare de lucrări.



Hiarom Invest este unicul importator HIAB în România. HIAB este principalul furnizor mondial de echipamente pentru 
manipularea, incarcarea si descarcarea sarcinilor, servicii inteligente și soluții conectate digital. Gama de produse oferite de 
Hiab cuprinde  macarale HIAB, macarale forestiere și de reciclare LOGLIFT și JONSERED, motostivuitoarele 
transportabile MOFFETT, carligele hidraulice MULTILIFT și obloanele ridicatoare ZEPRO. Ca pionier al industriei, Hiab 
imbunatateste eficienta fluxurilor de transport oferind sisteme de manipulare si servicii legate de incarcarea si descarcarea 
bunurilor.

Produsele și serviciile noastre



HIAROM INVEST este unicul importator in Romania al basculantelor KH-Kipper, producător polonez de basculante pentru 
camioane cu o greutate brută mai mare de 12 tone. Gama largă de produse KH-Kipper include construcții speciale pentru 
diferite sectoare: minerit, construcții, municipale și energetice. Produsele KH-Kipper se carcaterizeazǎ prin calitate, 
durabilitate şi adaptabilitate.

Hiarom Invest



Divizia Hiarom Suprastructuri are ca principal obiect de activitate proiectarea, construcția, montarea şi repararea 
suprastructurilor pentru autocamioane.
Analizăm nevoile clientului și dezvoltăm produse individuale adaptate cerințelor. Utilizăm cele mai moderne tehnologii de lucru 
pentru o utilizare optimă la toate nivelurile de interacțiune.
Producem și montăm platforme cu obloane, platforme forestiere, platforme transport auto, platforme cu prelate precum si 
platforme speciale.
Instalǎm echipamente hidraulice diverse pe autovehicule (macarale, pluguri, perii, freze, sǎrǎrițe) şi realizǎm modificări 
constructive pentru autocamioane (lungiri / scurtări de ampatamente şi console, instalare de cutii de transfer, montaj plǎci plug).

Produsele și serviciile noastre



Departamentul nostru de proiectare vine în întâmpinarea dumneavoastra cu soluții tehnice avantajoase pentru orice necesitate. 
Din gama de produse realizate, fac parte: remorcile forestiere, remorcile de transport containere, semi-remorci cu macara si 
remorcile speciale.
Hiarom Suprastructuri produce și monteaza basculante destinate autovehiculelor cu masa totală cuprinsă între 3,5 și 18 tone. 
Acestea pot fi cu bascularea pe spate sau cu basculare pe trei părți.

Hiarom Suprastructuri



Hiarom Railway produce Vehicule Motorizate Speciale (VMS) în diverse configurații (mixer beton, platformǎ cu macara, 
transportor de cale feratǎ), Camioane rulare Șosea-Cale Ferată, Autoutilitare rulare Șosea-Cale ferată echipate cu 
echipamente mobile de sudura, Shuter Șosea/cale ferată, vagoneți cale ferată, cărucioare cale ferată, drezine.
Shuter-ul Șosea/cale ferată este utilizat pentru mutarea vagoanelor și a locomotivelor. Acesta se poate utiliza atât pe calea 
ferată cât și pe șosea, ceea ce conferă o mobilitate ridicată.
Autoutilitarele cu rulare Șosea-Cale ferată echipate cu echipamente mobile de sudura sunt realizate în colaborare cu 
Contrail Machinery, producătorul echipamentului de sudură. 

Produsele și serviciile noastre



Drezina autopropulsantă poate fi utilizată pentru diferite activități legate de construcția de șine de cale ferată sau pentru 
întreținere feroviarp. Drezina autopropulsantă poate fi echipată cu o macara de încarcare și cu o platformă mobilă de ridicare. 
Drezina și toate echipamentele sale sunt independente și pot fi utilizate fără o sursă de energie externă.
  reprezintă un echipament complex și versatil care poat efi condus atât pe drumurile publice, ca un camion normal dar care poat 
efi condus și pe calea ferată. Pentru acest tip de produs sunt disponibile diverse echipamente auxiliare: macarale, nacele, 
generatoare.  

Hiarom Railway 



Produsele și serviciile noastre

Automacaralele produse de Hiarom se caracterizează printr-o deosebită ușurință de operare. Astfel, deși integrează cele mai 
moderne tehnologii în domeniu, modul de operare este foarte intuitiv și ușor de învățat. Automacaralele produse de Hiarom 
Cranes se pot monta pe șasie de camioane comerciale de la diversi producători. Configurația de lucru este aceiași cu 
configurația de transport, pemitând ridicarea sarcini imediat ce macaraua a fost calată.
Gama de automacarale include:

• Automacara AT 203 – 20t – Se poate monta pe un șasiu standard cu trei axe. Având o greutate în transport redusă, se 
poate deplasa și pe drumuri cu restricții de tonaj. Sistemul de telescopare simplu cu un singur cilindru asigură o fiabilitate 
crescută și o întreținere ușoară.

• Automacara AT 253 – 25t – Se poate monta pe un șasiu standard cu trei axe. Datorită brațului orientat către spate în 
poziția de transport se asigură o înălțime redusă, aceasta fiind ideală pentru aplicații unde înălțimea de deplasare este 
importantă.

• Automacara AT 354 – 35t – Se poate monta pe un șasiu standard cu patru axe. Lungimea mare a brațului, capacitatea 
de ridicare mare și multitudinea de accesorii disponibile fac din aceasta macara un echipament foarte versatil. Poate 
circula pe drumurile publice în configurația de lucru, fiind astfel rapid de instalat.



Hiarom Cranes proiectează și produce macarale speciale conform cerințelor clienților. Pornind de la analiza necesităților, 
studiu de amplasare, analiza economică, putem proiecta un produs adaptat nevoilor individuale. 
Macara HCL-69 este o macara doatată cu graifer pentru bușteni destinată descărcării navelor fluviale. Caracteristic acestei 
macarale forestiere este brațul foarte lung de 40 metri. Macaraua este acționată de un motor electric de 150kW. De asemenea 
pentru a acoperi o rază de lucru cât mai mare, se poate deplasa pe o cale de rulare cu șine. Cabina este liftabilă, asigurând o 
vizibilitate optimă în cala navelor.
Macara portuară HCS 640 este o macara de tip „portic”, cu o bază mobilă, pe sub care este posibilă circulația vehiculelor 
rutiere care deservesc locația, cu momentul de ridicare maxim de 640 tone x metru. Pe aceasta a fost montată o platformă 
rotitoare și două brațe articulate care au mișcare sincronă, ceea ce permite menținerea sarcinii pe plan orizontal atunci când se 
dorește mărirea sau micșorarea razei.

Hiarom Cranes



Echipamente Pentru Construcții S.R.L. oferǎ o gamǎ de produse din care fac parte macaralele turn JASO, având la bazǎ 
peste 60 de modele, cu zeci de variante de configurare, ascensoare exterioare de șantier pentru materiale și oameni.

Produsele și serviciile noastre



Oferim spre chirie macarale turn JASO, cu sau fǎrǎ macaragiu, în funcție de solicitarea clientului. Avem peste 60 de macarale 
în flota de chirie din România, și alte câteva sute de macarale turn în flota din Spania. Toatǎ gama de macarale turn JASO se 
regǎsește în flota de închiriere, ceea ce inseamnǎ cǎ acoperim în totalitate orice solicitare de macara turn, de la 2 t la 20 t 
sarcinǎ maximǎ, și cu lungimi de braț de la 30 m la 80 m..

Flot  macarale turn JASO România

Model Nr. unități
în flotă Descriere

JA30 3 • Macara turn autoridicătoare marca JASO JA30. nălțime utilă
 sub cârlig – 20 m/27 m, Braț – 30 m, Sarcina maximă – 2 t,                        
 Sarcina la vârf – 0,8 t.

J36MAC 6

J4010 2

J4510 9

J5010 7

J47NS 2

• Asamblare ușoară și rapidă prin bolțuri, cu posibilitatea
 partiționării echipamentului.
• Ușor de transportat, datorită dimensiunilor de gabarit ale
 elementelor.
• Interschimbabilitatea structurii metalice și a mecanismelor de
 acționare.
• Posibilitatea de a se autoridica, datorită existenței unui
 tronson de telescopare.

J52NS 16

• Asamblare ușoară și rapidă prin bolțuri, cu posibilitatea
 partiționării echipamentului, pentru o montare/demontare
 facilă.
• Ușor de transportat, datorită dimensiunilor de gabarit ale
 elemntelor, ce permit folosirea la maximum a spațiului din
 camion.
• Elemente de macara sunt folosite pentru diferite modele
 tronsoane de turn, părți din braț și câteva mecanisme pot fi
 comune.
• Posibilitatea de a se autoridica datorită existenței unui tronson
 de telescopare.

J110N 1

J140N (J145N) 4

J150 1

J260N 1

J300 8

• Gamă pornind de la modelul J85 până la J600.
• Supranumite “big cranes”, modelele din seria TOP-LINE ajung 
 până la brațe de 80 m.
• Macaralele TOP-LINE sunt dotate cu motoare de puteri și    
 viteze mari, sisteme electrice și de siguranță de vârf și 
 tronsoane hidraulice de telescopare. Aceste modele folosesc 
 sistemul unic JASO de înaltă siguranță, privind montarea 
 elementelor.

Echipamente Pentru Construcții



Grupul Hitachi a fost înființat în anul 1910 și are ca filosofie de bazǎ contribuția prin tehnologie la dezvoltarea societǎții
umane. Produsele sale sunt rezultatul unei cercetǎri și dezvoltǎri continue.

Hitachi, care inițial și-a creat un nume în fabricarea de excavatoare hidraulice, a devenit astǎzi unul dintre cei mai mari furnizori 
de echipamente de construcții la nivel mondial, producând cea mai mare gamǎ de excavatoare hidraulice din lume, de la 1 t 
pânǎ la 800 t. Toate produsele Hitachi sunt renumite pentru performanțǎ, confort și siguranțǎ. Calitate, tehnologie de ultimǎ 
generație și adaptabilitate sunt caracteristici de bazǎ ale tuturor echipamentelor Hitachi.

Produsele și serviciile noastre



Hitachi vine în întâmpinarea Dumneavoastrǎ cu o gamǎ variatǎ de:
• excavatoare mici (masǎ operaționalǎ între 1 t și 6 t), excavatoare medii (masă operațională între 8 t și 35 t), excavatoare 

mari (masǎ operaționalǎ între 48 t și 800 t)
• excavatoare pe pneuri (masǎ operaționalǎ între 14 t și 24 t)
• încǎrcǎtoare pe pneuri (masǎ operaționalǎ între 5 t și 48 t / capacitǎți între 0.7 mc și 7.0 mc)
• dumpere rigide pentru lucrǎri de minerit (sarcini utile între 60 t și 300 t)
• macarale pe șenile cu braț zǎbrelit Hitachi Sumitomo (sarcini utile între 40 t și 550 t)
•  echipamente de compactare de mică mecanizare.

Utirom Invest



Produsele și serviciile noastre

MERLO Spa este o companie industrialǎ de ultimǎ generație, cu capital exclusiv privat, având ca obiect de activitate producția 
de mașini de înaltǎ tehnologie.

Merlo este un grup ce se aflǎ în plutonul fruntaș pe piețele internaționale și reprezintǎ un punct de referințǎ, atunci când vorbim 
despre segmentul încǎrcǎtoarelor cu braț telescopic.

Merlo Spa nu este un simplu “montator de echipamente“, ci un producător în adevǎratul sens al cuvântului. Proiecteazǎ, 
dezvoltǎ și produce în “casǎ“ marea majoritate a componentelor, oferind astfel clienților cele mai bune și rapide soluții.

Succesul Merlo la nivel global se datoreazǎ capacitǎții companiei de a anticipa nevoile diverselor piețe pe care activează. 
Fiecare utilaj produs demonstreazǎ angajamentul Merlo de a oferi clienților sǎi tehnologii de ultimǎ generație, bazate pe o 
experiențǎ de 50 de ani de cercetare și inovație.



Utirom Invest

Grupul Merlo a fost înființat în anul 1964 și are peste 1.200 de angajați, ce își desfǎșoarǎ activitatea într-o fabricǎ cu o suprafațǎ 
de 220.000 mp, în apropierea orașului Cuneo din Italia. Peste 90% din producție este destinatǎ exportului în întreaga lume prin 
intermediul unei rețele de 600 de dealeri.

Grupul Merlo este leader mondial pe piața încǎrcǎtoarelor telescopice rotative și a celor cu transmisie hidrostaticǎ.

Portofoliul de produse este compus dintr-o gamǎ completǎ de încǎrcǎtoare telescopice, atât fixe cât și rotative, DBM mixere de 
beton mobile cu autoîncǎrcare, dumpere șenilate multifuncționale Cingo și platforme autopropulsate MPR.

Aceste utilaje se adreseazǎ în special urmǎtoarelor sectoare: agricol, de construcții, industrial, forestier, minier, militar.

INOVAȚIE, TEHNOLOGIE, ADAPTABILITATE sunt cuvintele cheie, care caracterizeazǎ aceste utilaje.




