
BUCURAȚI-VĂ DE  
CONTROL ABSOLUT ÎNTR-UN 
BULDOEXCAVATOR CAT®



MAI MULT CONTROL PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ

SUNTEȚI ÎN MÂINI 
SIGURE

ECONOMISIȚI COMBUSTIBIL 
Economisiți până la 10% din costul combustibilului 
cu motorul Cat, construit pentru a respecta cele 
mai recente standarde privind emisiile.

COMENZI MONTATE PE SCAUN
Operare comodă datorită comenzilor 
electrohidraulice ergonomice, montate pe scaun. 
Acestea sunt proiectate pentru a vă asigura mai 
mult control asupra fiecărei mișcări.

ALEGEȚI-VĂ SETĂRILE
Utilizați afișajul pentru a vă seta preferințele de 
operare personale și a lucra de fiecare dată în 
ritmul care vă convine.

UȘOR DE DEȚINUT ȘI DE OPERAT
Cu opțiuni de plată lunară, economii de combustibil 
și piese și servicii tehnice de cea mai bună calitate, 
este mai ușor și mai accesibil ca niciodată să 
dețineți și să operați un buldoexcavator Cat. 

DE LA DEZVOLTAREA AFACERII, LA RECUPERAREA 
DATORIILOR, LA FLUCTUAȚIILE PREȚURILOR 
COMBUSTIBILILOR, NE DESFĂȘURĂM ACTIVITATEA 
ÎNTR-O LUME PLINĂ DE INCERTITUDINE. 
DE ACEEA, CÂND VINE VORBA DE 
URMĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ 
BULDOEXCAVATOR, CONTROLUL 
ȘI CERTITUDINEA SUNT EXTREM 
DE IMPORTANTE.
Caterpillar înțelege acest lucru și, de aceea, 
fiecare nouă funcție și inovație are rolul să 
înlăture riscul, să facă consumul de combustibil 
mai eficient, să maximizeze puterea și precizia – 
ajutându-vă să gestionați fiecare aspect al afacerii dumneavoastră.  

Toate acestea vă dau siguranța că veți avea cel mai bun 
buldoexcavator pentru a face o treabă excelentă. Bucurați-vă de 
control absolut cu Caterpillar.
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CATERPILLAR A ÎNCEPUT SĂ FABRICE 
UTILAJE ÎNAINTE DE APARIȚIA INTERNETULUI, 
A TELEVIZOARELOR COLOR, A PRIMULUI 
PAS FĂCUT DE OM PE LUNĂ... PRODUCEM 
ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII DE CEA MAI 
BUNĂ CALITATE DE PESTE 90 DE ANI.

UTILAJE NOI, ADN ORIGINAL
Primul buldoexcavator Cat® a pornit la drum în 1985. Utilajul a fost 
dezvoltat de o echipă de proiectanți din Illinois, SUA, împreună cu 
o echipă de producție din Desford, Anglia.

Cerințele și aplicațiile clienților s-au schimbat în ultimii 35 de ani, 
însă buldoexcavatoarele zilelor noastre au aceleași puncte forte ca 
modele seriei originale – seria A din 1985.

Utilajele continuă să fie proiectate de experți cu scopul de a 
satisface nevoile operatorilor din ziua de azi. Fiecare model oferă 
fiabilitate, putere și un mediu de lucru excelent pentru operatori, 
ajutându-vă să finalizați cu succes cele mai dificile proiecte. 

Cea mai recentă gamă de buldoexcavatoare este rezultatul 
a 35 de ani de pasiune, expertiză și experiență.

Julio César García Pérez trăiește o lungă poveste 
de dragoste cu buldoexcavatoarele Cat. A început 
să lucreze cu utilaje Caterpillar în 1989 și și-a pornit 
propria afacere în 1997. Chiar de la început a achiziționat 
buldoexcavatoare Cat.

„Mi s-a părut a fi un utilaj versatil, potrivit pentru multe tipuri 
de lucrări” spune dânsul. „La vremea aceea în construcții se 
petreceau tot felul de schimbări.”

„Începând din 1997 am avut modelele 438C, 432D, 432E, și, 
recent,  am achiziționat un 432F2… Este important să ai un 
utilaj complet echipat pentru că întotdeauna vei obține de la 
el o performanță mult mai bună.”

„Pentru mine, buldoexcavatorul Cat nu mai are nici un 
secret, suntem un cuplu unit!” spune Julio.

DRAGOSTE LA 
PRIMA SĂPĂTURĂ
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JULIO CESAR GARCIA PEREZ, 
PROPRIETAR ȘI OPERATOR, SPANIA



CE MODEL 
VEȚI ALEGE?
AVEȚI DE ALES ÎNTRE PATRU MODELE NOI DE 
BULDOEXCAVATOR. FIECARE ESTE DIFERIT, ÎNSĂ 
TOATE OFERĂ UN GRAD MAI MARE CA ORICÂND 
DE CONFORT, EFICACITATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ȘI CONTROL.

FIECARE MODEL INCLUDE:
• Afișaj pentru a alege setările și modurile de putere
• Motor Cat care respectă cele mai recente standarde privind emisiile
• Braț Cat emblematic, stil excavator
• Sistem hidraulic puternic atunci când aveți nevoie de el
• Acces la datele Product Link™ pentru a vă ajuta să măriți productivitatea și 

să reduceți costurile.

434
• PUTERE MOTOR     74,5 kW
• GREUTATE   9170 kg
 OPERAȚIONALĂ

• ADÂNCIME DE SĂPARE  4827 mm / 5748 mm 
(balansier extensibil)

• FORȚĂ DE RUPERE  62,9 kN
 ÎNCĂRCĂTOR

• COMENZI   Comenzi mecanice cupă 
încărcător/Comenzi 
mecanice braț excavare 
(opțiune pilot pentru brațul 
de excavare)

428
• PUTERE MOTOR  55 kW / 70 kW / 74,5 kW
• GREUTATE    8206 kg
 OPERAȚIONALĂ

• ADÂNCIME DE SĂPARE 4788 mm / 5700 mm  
 (balansier extensibil)

• FORȚĂ DE RUPERE   54,3 kN
 ÎNCĂRCĂTOR

• COMENZI  Comenzi mecanice 
cupă încărcător/
Comenzi mecanice 
braț excavare (opțiune pilot 
pentru brațul de excavare)

432
• PUTERE MOTOR     74,5 kW / 82 kW
• GREUTATE   8322 kg
 OPERAȚIONALĂ

• ADÂNCIME DE SĂPARE  4788 mm / 6169 mm (balansier 
extensibil Performance)

• FORȚĂ DE RUPERE   54,3 kN
 ÎNCĂRCĂTOR

• COMENZI  Comenzi 
electrohidraulice, 
montate pe 
scaun

444
• PUTERE MOTOR  74,5 kW / 82 kW
• GREUTATE   9462 kg
 OPERAȚIONALĂ

• ADÂNCIME DE SĂPARE  4826 mm / 6218 mm 
(balansier extensibil 
Performance))

• FORȚĂ DE RUPERE   62,4 kN
 ÎNCĂRCĂTOR

• COMENZI  Comenzi 
electrohidraulice, montate 
pe scaun
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AFIȘAJ
Setați performanța utilajului pentru o 
productivitate și eficiență sporite.

În funcție de model, puteți folosi afișajul 
interactiv pentru: 
• a securiza utilajul cu aplicația de securizare 

a utilajelor
• a seta viteza hidraulică
• a modifica viteza de răspuns a utilajului
• a primi actualizări de diagnosticare 

a utilajului
• a vedea mementouri privind următoarea 

programare service.

Afișajul LCD standard al operatorului este 
prevăzut cu taste soft, sau puteți opta pentru 
un ecran tactil.

TRANSMISIE POWERSHIFT

Bucurați-vă de schimbarea ușoară și 
eficientă a vitezelor, din mers. 

Pur și simplu răsuciți maneta Power Shuttle 
pentru a schimba viteza. Maneta este proiectată 
pentru a fi ergonomică, asigurând schimbarea 
ușoară și comodă a vitezelor. Maneta de 
schimbare a vitezelor nu este montată pe podea, 
deci aveți mai mult spațiu de lucru.

COMENZI 
MONTATE 
PE SCAUN
Alegeți comenzi montate pe scaun pentru 
un maximum de confort și productivitate.

Comenzile montate pe scaun, opționale, le 
permit operatorilor să lucreze cu mai multă 
precizie ca oricând, cu efort minim. Puteți opta 
să fiți poziționat cu fața la încărcător, cu fața la 
brațul de excavare sau puteți alterna între cele 
două. În modul DUAL puteți fi poziționat cu 
fața la încărcător și controla uneltele brațului 
de excavare și invers. Prin mutarea comenzilor 
pe scaun, am creat mai mult spațiu pentru 
picioare, spațiu de depozitare și vizibilitate mai 
bună în spate.

MOTORUL 
Cat® C3.6
Respirați ușor cu un motor Cat puternic 
și eficient. 

Motorul Cat C3.6 respectă regulamentul privind 
emisiile UE STAGE V. Cu toate că utilizează cu 
până la 10% mai puțin combustibil, oferă aceeași 
putere și densitate a cuplului. Sistemul post-tratare 
nu necesită niciun fel de întreținere.

FUNCȚII PE CARE LE VEȚI ÎNDRĂGI
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FACE MUNCA 
„MAI RAPIDĂ ȘI 
UȘOARĂ”
JAKUB WAWRZYNIAK ȘTIE CÂTE CEVA 
DESPRE CUM SĂ CONDUCĂ O FIRMĂ DE 
CONSTRUCȚII – ESTE EXACT CEEA CE 
FACE DE 18 ANI.

Firma lui Jakub își are sediul lângă Konin, în partea 
centrală a Poloniei, și are 50 de angajați.

Împreună lucrează la proiecte de construcții, demolări, 
agricultură și rezidențiale, indiferent de condițiile 
meteorologice. Echipa lui Jakub construiește frecvent 
sisteme de canalizare, rețele de alimentare cu apă și 
de evacuare a apelor pluviale și este obișnuită să se 
ude la picioare.

UTILAJE PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA
Ei chiar pun echipamentele la încercare, deci este esențial 
să aibă utilaje durabile, fiabile, care fac față la tot felul de 
sarcini dificile.

„Atunci când vine vorba de achiziționarea de noi utilaje 
și de service, am relații foarte bune cu distribuitorul Cat. 
Cumpăr întotdeauna pachetul de garanție extinsă (EPP) 
și un plan CVA (Customer Value Agreement). Vreau ca 
utilajele mele să funcționeze fără probleme o perioadă cât 
mai lungă de timp” spune Jakub. 

MODELUL 432 ÎMI AJUTĂ AFACEREA
Jakub este fără doar și poate un fan al buldoexcavatorului 
Cat 432.

„Iși face treaba. Rambleiază excavațiile. Ne ajută,” 
spune dânsul.

„Face munca mai ușoară. Sistemele folosite fac munca 
mai rapidă și mai sigură.”

„Joystick-urile integrate în scaun sunt o funcție bună. Îl 
vreau în flota mea! spune Jakub.

„JOYSTICK-URILE 
INTEGRATE ÎN SCAUN 
SUNT O FUNCȚIE 
BUNĂ. ÎL VREAU ÎN 
FLOTA MEA!

 JAKUB WAWRZYNIAK,  
PATRON FIRMĂ DE CONSTRUCȚII, POLONIA
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„ ÎN COMPARAȚIE CU 
CONCURENȚA, CAT ESTE 
MAI AGIL, MAI FIABIL ȘI 
ARE CONSUM DE 
COMBUSTIBIL REDUS.”
EDWARD CYNKA, PROPRIETAR, POLONIA

„ ESTE O PLĂCERE SĂ LUCREZI 
CU EL. DEPLASAREA PE DRUM 
ESTE CU MULT MAI COMODĂ.”
EGIDIJUS EIMUTIS, OPERATOR, LITUANIA

„ JOYSTICK-URILE INTEGRATE 
SUNT RAPIDE ȘI PRECISE ÎN 
SPECIAL CÂND LUCRĂM ÎN 
ȘANȚURI ȘI CONSTRUCȚII.”
JAKUB PRZYBYŁA, OPERATOR, POLONIA
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Investiţi în ceea ce deja deţineţi – echipaţi utilajul Cat® cu ataşamente şi executaţi mai multe 
operaţiuni. Profitați de versatilitatea buldoexcavatoarelor Cat!

Deoarece ataşamentele noastre sunt proiectate, adaptate şi testate pentru fiecare model
Cat în parte, nivelul de stres scade şi performanţele cresc.

Consultaţi gama noastră de produse şi veţi găsiţi uneltele care să vă facă munca mai uşoară.

SFREDELE

Săpaţi cu o eficienţă sporită.
Sfredelele noastre oferă diferite opţiuni de viteză şi cuplu pentru o varietate de soluri. 
Viteza a fost concepută pentru o extracţie eficientă, iar cuplul pentru a evita încetinirea 
vitezei în soluri dense. Aveţi la dispoziţie o gamă variată de burghie.

TOCĂTOR VEGETAŢIE 

Curăţare uşoară. 
Utilizat la mărunţirea resturilor vegetale cât şi pentru curăţarea suprafeţelor înclinate 
(diguri, canale) de ierburi şi lăstari.

PERII 

Măturare extensivă.
Periile Cat sunt concepute pentru măturarea cu o presiune egală pentru îndepărtarea 
completă a reziduurilor. Periile unghiulare sunt concepute pentru curăţarea şi strângerea 
detritusului. Periile de colectare adună resturile pe măsură ce lucrează şi au o perie de 
jgheaburi pentru curăţare la baza clădirilor şi în spaţii curbate. Periile universale adună 
resturile mărunte, fiind ideale pentru fabrici. De la rezervoare de colectare la elemente 
de control al prafului, oferim opţiuni pentru fiecare aplicaţie.

Mutaţi mai mult material în mai puţin timp. 
Prin forma lor, cupele noastre îmbunătăţesc săpatul, încărcatul şi reţinerea materialelor. 
În comparaţie cu produse concurente, noi dispunem de o capacitate superioară pentru
fiecare milimetru lăţime. Fiecare cupă este confecţionată din oţel călit, de înaltă
rezistenţă, ce asigură o durată de funcţionare cu 50 la sută mai îndelungată faţă de
standardul din industrie. Aveţi la dispoziţie o gamă largă de dinţi de cupă.

Cupă de Încărcător

Cupe de Excavator 

CUPE

MAI MULTE APLICAŢII.
MAI MULTE POSIBILITĂŢI.
ECHIPAŢI UN SINGUR UTILAJ şI EXECUTAŢI MAI MULTE LUCRĂRI.
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BRAŢE PENTRU MANIPULAREA  
MATERIALELOR

Căraţi şi poziţionaţi cu precizie. 
Transportaţi în siguranţă materiale neregulate, căraţi şi plantaţi arbori sau arbuşti. 
Braţele Cat pentru manipularea materialelor au două puncte de ridicare, fiecare  
configurat să ţină un cârlig de blocare capabil să pivoteze 360 de grade.

LAME DE ZĂPADĂ DREPTE 

PLUGURI DE ZĂPADĂ 

Curăţaţi rapid solul.
Plugurile noastre de zăpadă sunt ideale pentru parcări, căi de acces, piste de decolare
şi şanţuri. Dirijaţi materialul cu uşurinţă într-o parte prin înclinarea plugului spre stânga
sau spre dreapta. După utilizare, inversaţi marginile plugului pentru a restabili contactul
cu solul. Putere maximă. 

Cu placa compactoare vibrantă Cat compactaţi solul mai rapid datorită impulsurilor de 
mare putere. Este echipată şi cu izolatoare flexibile de protecţie împotriva vibraţiilor 
excesive.

PLACĂ COMPACTOARE VIBRANTĂ  

FREZE DE ASFALT

şlefuiţi rapid asfalt şi beton.
Frezele la rece sunt folosite pentru şlefuirea imperfecţiunilor înainte de reînnoirea 
sau îndepărtarea asfaltului, atunci când folosirea utilajelor de frezat este limitată. 
Capacitatea de mişcare laterală cu acţionare hidraulică permite frezarea în apropierea 
bordurilor, pereţilor şi a altor obstacole. Tehnologia noastră de auto-nivelare asigură un
contact ferm cu solul.

CUPLOARE

Comutaţi rapid între sarcini.
Cuploarele cu prindere pe bolţuri Dual Lock™ permit operatorilor să schimbe 
ataşamentele în câteva secunde, sporind eficienţa lucrului şi permiţând unui singur 
utilaj să execute mai multe sarcini. Noi vă oferim două opţiuni, uşor de utilizat: cuploare 
hidraulice (controlate din cabină) şi mecanice. Toate modelele Cat conţin sisteme 
primare şi secundare de blocare pentru o bună fixare a sarcinii pe utilaj.

Spargeţi cele mai dure suprafeţe. 
Ciocanele noastre au fost concepute pentru penetrarea solului, spargerea pietrelor 
şi pentru demolarea betonului. Fiecare ciocan are un sistem de oprire automată, cu 
amortizor, pentru reducerea vibraţiilor utilajului. Unele dintre ciocanele noastre sunt 
complet etanşate pentru amortizarea zgomotului.

CIOCAN HIDRAULIC

FURCI 

Transportaţi mai multe materiale. 
De la saci de hrană paletizaţi la paie, încărcaţi şi transportaţi într-un timp mai scurt.
Furcile noastre pentru paleţi au fost special concepute pentru a transporta materiale 
paletizate. Furcile cu sistem de pliere reţin mai bine materialul pentru ca dvs. să lucraţi 
curat şi eficient.

Deszăpeziţi dintr-o singură trecere.  
Îndepărtaţi zăpada dintr-o singură trecere. Lamele de zăpadă drepte economisesc timp
şi reduc cantitatea de sare necesară. Sunt ideale pentru parcări, căi de acces, piste de
aeroport şi spaţii de depozitare. Lăţimile variază între 3 şi 3,6 metri.
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MONITORIZAREA UTILAJELOR
PRIN PRODUCT LINK®

Cat® Product Link™ este un sistem de monitorizare şi gestionare la distanţă a utilajelor.

Clienţii ştiu cu uşurinţă unde se află echipamentul lor, ce acţiune desfăşoară şi cum 
funcţionează, prin intermediul aplicaţiei VisionLink.
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SERVICE
Ateliere de 5 stele, aliniate la normele Caterpillar 
Bergerat Monnoyeur România dispune de două ateliere de service: situate în 
Bucureşti-Mogoşoaia şi Timişoara-Ghiroda, ce sunt certificate la 5 stele şi auditate 
în fiecare an. Certificarea CATERPILLAR CONTAMINATION CONTROL o deţin şi 
vehiculele noastre de intervenţie, care asigură servicii post-vânzare la nivelul întregii 
ţări. 

Piese de schimb originale
Depozitele de piese de schimb din România cuprind 15 000 de referinţe în stoc şi 
sunt  situate la Mogoşoaia şi Ghiroda, însă puteţi, de asemenea, să primiţi piesele de 
schimb la birourile noastre regionale din Cluj, Braşov şi Bacău. Suntem conectaţi în 
permanenţă la stocul Caterpillar® şi astfel verificăm disponibilitatea pieselor în timp 
real. Ne aprovizionăm cu piese de schimb de trei ori pe săptămână , iar termenul de 
aprovizionare este între 2 şi 5 zile. 

UTILAJE DE OCAZIE
Multumită accesului privilegiat la reţeaua mondială Caterpillar®, putem, în orice 
moment, să vă găsim utilajul de ocazie Cat® pe care îl căutaţi, să vă oferim garanţii 
referitoare la istoricul său, precum şi o expertiză completă a acestuia. 

SERVICII DE ÎNCHIRIERE
Indiferent de tipul şi complexitatea lucrării, prin BM Inchirieri vă furnizăm utilajele şi 
echipamentele pentru construcţii de care aveţi nevoie. Perioada de închiriere este 
flexibilă,  variind de la o zi până la un an.

SERVICII DE FINANŢARE
Consilierii CATERPILLAR FINANCIAL vă ajută să alegeţi soluţia de finanţare  
adaptată nevoilor dumneavoastră şi vă facilitează accesul atât la utilajele şi  
ataşamentele Cat®, precum şi la serviciile post-vânzare oferite de  
Bergerat Monnoyeur.

BERGERAT MONNOYEUR 

DEALER CAT® 
DE PESTE 90 DE ANI 
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PACHETE EXTENSII DE GARANŢIE
Utilajele dumneavoastră Cat® trebuie să 
îşi îndeplinească cu succes sarcinile de 
lucru, zi de zi. Alegeţi cu încredere un pachet 
de extensii de garanţie care să asigure o 
disponibilitate ridicată şi o durată lungă de 
viaţă a utilajelor.  

Pentru a obţine acoperirea dorită pe o 
perioadă definită de timp /ore de funcţionare, 
puteţi alege între opţiunile Lanţ cinematic, 
Lanţ cinematic + sistem hidraulic, Lanţ 
cinematic + sistem hidraulic + tehnologii 
sau Premier.

ASOCIATE MOTORULUI
Regulator accelerație
Conducte de combustibil
DIRECŢIE & SUSPENSII 
Calculator (ECM) Servodirecţie
Articulaţie direcţie 
Comandă şi valvă de comandă 
suspensie

Cilindru suspensie
ELECTRONICĂ
Sistem ghidare Cat Grade Control
Product Link™ (modul 
comunicare date)
Sistem de control al tracţiunii
Dispozitive & Alarme de protecţie
Senzori de viteză 

SISTEM DE FRÂNARE
Pompa de frână
Supape de distribuţie
Acumulator
Frână de mână
CABINĂ 
Coloană de direcţie
Indicatoare/ Semnalizatoare 

Ceasuri
Panou instrumente
Cablaje/ Întrerupătoare
Relee/ Întrerupătoare
Tablou siguranţe

PREMIER (include şi toate componentele din pachetele PT + PTH + PTHT)

COMPONENTE ALE 
TEHNOLOGIILOR CAT 
CONNECT – COMPACT, 
GRADE, PAYLOAD, LINK.
Componente acoperite de 
garanția standard a utilajului, 
instalate din  fabrică sau de către 
dealer înainte de livrare.

Ecrane/indicatoare integrate
Monitoare
Senzori
Cablaje și conexiuni
Modul Electronic de Comandă 
(ECM)
Antene GNSS 
Receptoare GNSS 

Unități 
inerțiale de măsurare (IMU)
Detector/ Receptor Laser 
Receptoare de satelit
Cilindrii de detectare a poziției
Butoane/ Comenzi integrate pe 
Joystick 
Software

Semnalizatoare luminoase
Indicatoare de sarcină
VIMS (Sistem de management al 
informațiilor vitale)
Sistem de control al utilajului
Sistem celular Product Link și 
Sistem de poziţionare globală 
prin satelit (GPS)

LANȚ CINEMATIC + SISTEM HIDRAULIC + TEHNOLOGII (PTHT) 
(include şi toate componentele din pachetele PT + PTH)

DIRECȚIE & COMENZI 
ATAȘAMENTE
Pompe hidraulice
Motoare hidraulice
Cilindri hidraulici
Valve hidraulice

Acumulatoare hidraulice
Conducte hidraulice
Furtunuri hidraulice
Comenzi electronice – Direcţie
Joystick-uri
Valvă pilot

Rezervor hidraulic
Baterie filtru ulei hidraulic
Distribuitor hidraulic rotativ
Senzor temperatură ulei hidraulic
Răcitor ulei hidraulic
Conducte ulei de transmisie

Conducte ulei punţi și reductoare 
finale
Casetă direcție / Pompă direcție

LANȚ CINEMATIC + SISTEM HIDRAULIC (PTH)
(include şi toate componentele din pachetul PT)

MOtOR
Ventilator & Motor ventilator
Hidromotor ventilator
Pompă de apă
Termostat
Roţi dinţate Distribuţie
Lanţ/Curea de distribuţie
Răcitor de ulei
Pompă & Baie de ulei
Baterie filtru ulei motor
Bloc motor 
Chiulasă
Arbore cotit, Cuzineţi principali 
şi de bielă
Piston & Bielă

Bolţuri & Segmenţi de piston
Arbore cu came & cuzineţi 
arbore cu came
Supapă de admisie/evacuare
Tijă împingătoare & Tachet
Culbutor & Ax culbutori
Capac culbutori & Suport
Arc & ghid de supapă
Volantă
Conducte & furtunuri de aer
Răcitor aer (Intercooler)
Turbosuflantă
Galerie Admisie & Evacuare
Pompă de combustibil
Pompe de injecţie & Injectoare

Pompă de transfer/pompă de 
joasă presiune
Sonde/Solenoizi/Senzori
Modul Electronic de Comandă 
(ECM)
TRANSMISIE, CONVERTIZOR 
DE CUPLU & CUTIE DE 
TRANSFER
Cutie/Carcasă transmisie
Pinioane transmisie
Arbori de transmisie & Rulmenţi
Comenzile electronice & 
hidraulice ale transmisiei
Pompa ulei de transmisie
Baterie filtru ulei de transmisie

Grup Convertizor de cuplu
Grup cutie de transfer
PUNŢI şi REDUCTOARE 
FINALE
Carter/ carcasă diferenţial
Pinioane diferenţial 
Carcasă punte
Axe Planetare
Punte față
Carcasă reductor final
Pinioane reductor final
Cardan + Cruci cardanice

LANȚ CINEMATIC (PT)



UTILAJE DE ULTIMĂ GENERAȚIE, SECOND-HAND ȘI DE ÎNCHIRIAT

Mobil: 0747.185.657 
E-mail: office@b-m.ro

Website: www.bm-cat.roFacebook.com/BM YouTube.com/BM

Mogoşoaia–Bucureşti 
Str. Morii nr. 5, 
Mogoşoaia, jud. Ilfov

Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 21 202 76 00
Fax: +40 (0) 21 202 76 01

Ghiroda–Timişoara
Calea Lugojului nr. 50A,
Ghiroda, jud. Timiş

Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 256 204 204
Fax: +40 (0) 256 201 234

Cluj-Napoca
Str. Bd. Muncii nr. 2, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Birou comercial/Service
Tel.: +40 (0) 264 441 163
Fax: +40 (0) 264 442 406

Braşov
Str. Agricultorilor nr. 1A,
Braşov, jud. Braşov

Comercial
Tel.: +40 (0) 734 882 611
Service
Tel.: +40 (0) 724 544 382

Galaţi
Str. Brăilei nr. 219,
Galaţi, jud. Galaţi

Comercial
Tel.: +40 (0) 753 100 112
Service
Tel.: +40 (0) 722 659 694

Chişinău, Comercial – tel.: +373 (0) 691 278 84; Service – tel.: +373 (0) 691 204 69


