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Stații de sortare & concasare 
Utilaje de construcții



Un parteneriat pe termen lung

UTILROM CONSTRUCT
Statii Sortare - Concasare & Utilaje Constructii

UTILROM CONSTRUCT este o companie specializată 
în furnizarea de stații mobile și fixe de sortare & con-
casare și utilaje de construcții în Romania.

Compania noastră este alcatuită dintr-un colectiv de 
oameni profesioniști și talentați, cu o respectabilă ex-
periență în domeniul utilajelor și echipamentelor pen-
tru aplicatii în cariere de piatră, balastiere, reciclări 
din demolări, construcții civile și industriale și cu o 
viziune de dezvoltare foarte bine conturată.

Nivelul de dezvoltare al companiei noastre se dato-
rează îmbinării cu succes a managementului perfor-
mant, spiritului optimist și inovator ce caracterizează 
întreaga echipa, cadrului profesional de derulare al 
parteneriatelor și în special orientării de relații pe ter-
men lung de tip „win-win”.

Ne-am câștigat clienții prin seriozitate și competență, 
prin dinamism și promptitudine, prin calitatea echi-
pamentelor și tehnologii de ultimă generație, prin      
flexibilitatea de a crea cele mai bune soluții, adap-
tate fiecărei activități, menite să fluidizeze procesele      
operaționale, să reducă eforturile și costurile. 

Am făcut un obiectiv din a dezvolta o colaborare de 
lungă durată cu fiecare partener, bazată pe  profe-

sionalism și respect.
Susținem dezvoltarea valorii în domeniile din care 
facem parte, cu responsabilitate și onestitate, ne 
adaptăm în permantență strategia de afaceri la       
nevoile clienților, ne respectăm promisiunile și încer-
căm întotdeauna să oferim mai mult decât promitem.

MISIUNEA COMPANIEI:
Să furnizeze cu profesionalism servicii de consul-
tanță și utilaje de înaltă calitate specifice în aplicații 
de construcții, extracție și procesare de agregate  
minerale (în special în balastiere și cariere de piatră).

VALORILE NOASTRE:
Noi credem că valorile puternice reprezintă factorul 
principal al unei afaceri de succes.
Valorile companiei reprezintă valorile fiecarui   mem-
bru al echipei noastre:

1. Pasiune. Suntem pasionați de munca noastră.
2. Integritate. La baza afacerii noastre stau prin-
cipiile etice.
3. Prosperitate comună. Suntem adepții relațiilor 
pe termen lung de tip “Win-Win”.

Cu deosebită considerație,
Echipa UTILROM

„Să începem să lucrăm împreună reprezintă un început
 Să continuăm împreună reprezintă un progres
 Să lucrăm împreună constituie un succes”

                                                               Henry Ford



CONCASOARE MOBILE < ROCKSTER > 
( FABRICATE ÎN AUSTRIA )
Stații de concasare mobile DUPLEX ( FĂLCI + IMPACT )

STAȚII MOBILE DE SORTARE & CONCASARE < MAXIMUS > 
( FABRICATE ÎN IRLANDA DE NORD )
Stații de sortare mobile Heavy Duty cu spălare și uscate 

HIDROCICLOANE PENTRU RECUPERAREA NISIPULUI < MS >. 
( FABRICATE ÎN FRANȚA )
Hidrocicloane speciale pentru recuperarea nisipului în balastiere

ECHIPAMENTE FIXE PENTRU BALASTIERE < DERNASEER > 
( FABRICATE ÎN IRLANDA DE NORD )
Ciururi, recuperatoane de nisip cu șnec și roată desecatoare, etc.

CIURURI TRANSPORTABILE < TRASERSCREEN > 
( FABRICATE ÎN SLOVACIA )
Ciururi mobile de sortare de mici capacități

CONCASOARE „PIATRĂ PE PIATRĂ” PENTRU NISIP  < HAJEK >
( FABRICATE ÎN AUSTRIA )
Concasoare specializate pentru producerea nisipului

MINICONCASOARE MOBILE CU FĂLCI  < REDRHINO > 
( FABRICATE ÎN MAREA BRITANIE )
Concasoare mobile cu fălci de mici capacități

ATASAMENTE/CONCASOARE PENTRU DRUMURI < FAE > 
( FABRICATE ÎN ITALIA )
Concasoare specializate atașabile pentru drumuri

UTILAJE DE CONSTRUCȚII < XCMG EUROPA > 
( ASAMBLATE ÎN POLONIA )
Încărcătoare frontale și autogredere

UTILAJE DE CONSTRUCȚII < SANY EUROPA > 
 ( ASAMBLATE ÎN GERMANIA )
Excavatoare pe șenile ( între 1.8 – 50 tone )

PIESE DE SCHIMB < EXCEL > 
( FABRICATE ÎN U.S.A. )
Piese de schimb pentru concasoare și căi de rulare speciale

PIESE DE SCHIMB SI PIESE DE UZURA 
Piese de uzură pentru concasoare și piese de schimb pentru utilaje

Dealer oficial / exclusiv în România

T R A D E M A R K  R E G I S T E R

UTILROM CONSTRUCT
Statii Sortare - Concasare & Utilaje Constructii



Compania Kormann Rockster Recycler GmbH, cu sediul 
în Austria, este specializată în proiectarea şi producţia de 
statii mobile de concasare pentru aplicatii de balastieră, 
carieră de piatra și reciclări din demolări. Concasoarele 
Rockster sunt utilaje robuste, compacte și practice           
pentru aplicații diverse unde se dorește obținerea unui 

produs concasat de o calitate superioară.
Toate concasoarele mobile Rockster au acționare hi-
drostatică având următoarele avantaje : 
1. Viteza concasorului este ajustabilă
2. Sensul de rotație al concasorului poate fi schimbat
3. Ambreiajul clasic este practic înlocuit

Filosofia Rockster: 
"Orientare maxima spre client pentru succesul comun“

Pentru a optimiza eficienţa concasoarelor şi a garanta un 
flux de producție într-o arie cât mai largă de utilizare, echi-
pa Rockster a dezvoltat un sistem patentat unic în lume: 
Rockster Duplex.

            Datorită sistemului de propulsie identic, ambele 
camere de concasare (fălci sau ciocane) pot fi instalate pe 
acelaşi cadru de bază. În termen de doar trei ore concaso-
rul cu impact poate fi transformat într-un concasor cu fălci 
şi vice-versa. Din acest motiv, concasorul poate fi utilizat 
rapid şi eficient  în multe aplicaţii diferite.
Încă de la livrare sau ulterior achiziției, poate fi montat un 
sistem de recirculare al materialului concasat, constând 
din ciur pentru sortare și bandă de recirculare. Acest lucru 
este posibil deoarece încă din faza de proiectare au fost 
incluse toate racordurile hidraulice și mecanice pentru a 

oferi utilaje modulare la care să se poată adauga ulterior 
alte componente după cerințele fiecărei aplicații prezente 
sau viitoare.

Aplicații : 

*  balastieră, 
* carieră de piatră 
* reciclare ( asfalt, 
beton, etc )

DOUA CONCASOARE FĂLCI & IMPACT ÎNTR-UNUL 
PRIN SISTEMUL DUPLEX ( SISTEM UNIC ÎN LUME ) !!!



CONCASOARE CU IMPACT Greutate Motor Diesel Diametru rotor Gura de alimentare Productivitate (to/h)

R700S 19.900 Kg VOLVO 169 kW 930 mm 710 x 650 mm 150 to/h

R900V 25.000 Kg VOLVO 200 kW 1.020 mm 900 x 720 mm 220 to/h

R1100 DS 32.600 Kg CAT 242 kW 1.020 mm 1100 x 720 mm 350 to/h

R1100 DE (hibrid) 32.600 Kg CAT 242 Kw 1.020 mm 1100 x 720 mm 350 to/h

CONCASOARE CU FALCI Greutate Motor Diesel Setarea fălcilor Gura alimentare fălci Productivitate (to/h)

R800V 25.000 Kg VOLVO 200 kW 40 - 80mm 800 x 500 mm 120 to/h

R1200 D 32.600 Kg CAT 242 kW 50 - 140 mm 1200 x 680 mm 280 to/h

CONCASOARE DUPLEX ( IMPACT + FALCI ) Greutate Motor Diesel Gura alimentare impact Gura alimentare fălci Productivitate (to/h)

DUPLEX R800 + R900 25.000 Kg VOLVO 200 kW 900 x 720 mm 800 x 500 mm 120 to/h - falci, 250 to/h - impact

DUPLEX R1100 + R1200 32.600 Kg CAT 242 kW 1100 x 720 mm 1200 x 680 mm 250 to/h - falci, 350 to/h - impact



Maximus Crushing & Screening
Cu sediul în Irlanda de Nord, MAXIMUS s-a impus pe piata mondială de stații mobile de sortare & concasare heavy-duty 
prin standardele înalte de calitate a componentelor,asigurând fiecărui echipament o fiabilitate excelentă pe termen lung.

CALITATEA
face diferența

Stații de sortare-concasare 
ROBUSTE - aplicații grele

Maximus s-a impus pe piața 
mondială de stații mobile de 
sortare-concasare heavy-duty 
prin standardele înalte de cali-
tate a componentelor, asigurând 
fiecărui echipament o fiabili-
tate excelentă pe termen lung. 
Alimentate de puternicile motoare 
Caterpillar, fiecare stație Maximus 
operează excelent indiferent de 
vreme sau temperatură.

Stațiile de sortare-concasare       
inovatoare de la Maximus sunt       
fabricate pentru a asigura o pro-
ductivitate eficientă având costuri 
minime de operare și întreținere. 
Deoarece totul se rezumă la ran-
dament, fiecare stație de sor-
tare-concasare Maximus vă 
garantează capacităti mari de 
producție chiar și în cele mai ne-
prietenoase condiții de lucru.

Dacă aplicatia dumneavoastră 
necesită un echipament care să 
lucreze în cele mai dure condiții, 
atunci stațiile mobile de sor-
tare-concasare Maximus sunt 
perfecte pentru dumneavoastră, 
iar noi garantăm lucrul acesta. 

Stațiile Maximus sunt special 
proiectate să asigure o  producti-
vitate mărită în special pentru apli-
cații de carieră, balastieră sau re-
ciclare a materialelor din demolări, 
unde materialul este foarte dur, 
abraziv și de mari dimensiuni.

Stații de sortare-concasare
de mare PRODUCTIVITATE



CONCASOARE MOBILE CU FALCI Greutate Capacitate max. Motor Gura alimentare

Maximus MXJ-1000 34.000 Kg 250 to/h CAT C6.6  225CP 600 mm X 1.000 mm

Maximus MXJ-1100 48.500 Kg 300 to/h CAT C9.3  350CP 700 mm X 1.100 mm

Maximus MXJ-1200 57.500 Kg 400 to/h CAT C9.3  350CP 750 mm X 1200 mm

STATII MOBILE 
DE SORTARE USCATE

Greu-
tate

Capacitate 
max. Motor Specificatii ciur

Maximus 512 27.000 Kg 100 to/h CAT C4.4  100CP 5,6 m2 : [3660 x 1525 mm], 2 NIVELE, buncar 9.2 m3

Maximus 518 32.000 Kg 150 to/h CAT C4.4  129CP 8.4 m2 : [5.485m x 1.525m], 2 NIVELE, buncar 9.2 m3

Maximus 518 T 34.700 Kg 150 to/h CAT C4.4  129CP 8.4 m2 : [5.485m x 1.525m], 3 NIVELE, buncar 9.2 m3

Maximus 522 36.000 Kg 200 to/h CAT C4.4  129CP 10.2 m2 : [6700 x 1525 mm], 2 NIVELE, buncar 9.2 m3

STATII MOBILE DE SORTARE  < SCALPER > Greutate Capacitate max. Motor Specificatii ciur

Maximus Scalper 409 17.000 Kg 100 to/h Deutz 66CP 3,35m2 : [2743 x 1222mm], 2 NIVELE, buncar 3.9m3

Maximus Scalper 512 24.500 Kg 150 to/h CAT C4.4  129CP 5,3 m2 : [3680 x 1420 mm], 2 NIVELE, buncar 6 m3

Maximus Scalper 516 35.000 Kg 200 to/h CAT C4.4  129CP 7,4 m2 : [4880 x 1520 mm], 2 NIVELE, buncar 8.7 m3

Maximus Scalper 620 44.000 Kg 300 to/h CAT C6.6  225CP 11,2 m2 : [6100 x 1830 mm], 2 NIVELE, buncar 8.7 m3

STATII MOBILE 
DE SORTARE CU SPĂLARE Greutate Capacitate 

max. Motor Specificatii ciur

Maximus 518 TR 35.000 Kg 150 to/h CAT C4.4  129CP 8.4 m2 : [5.485m x 1.525m], 3 NIVELE, buncar 9.2 m3

Maximus 522 TR 37.500 Kg 200 to/h CAT C4.4  129CP 10.2 m2 : [6700 x 1525 mm], 3 NIVELE, buncar 9.2 m3

CONCASOARE MOBILE CU IMPACT Greutate Capacitate max. Motor Gura alimentare

Maximus MXP-1050 33.300 Kg 300 to/h CAT C9.3  350CP 710 mm X 1.030 mm

Maximus MXP-1300 53.000 Kg 400 to/h CAT C913  425CP 910 mm X 1.230 mm

CONCASOARE MOBILE CU CON Greutate Capacitate max. Motor Gura alimentare

Maximus MXC-1000 32.200 Kg 200 to/h CAT C9.3  350CP 150 mm3

Maximus MXC-1200 50.000 Kg 300 to/h CAT C913  440CP 210 mm3



INDUSTRIA AGREGATELOR 
MINERALE

Recuperarea nisipului prin      
hidrocicloane speciale și tra-
tarea apelor industriale uzate 
[ nisip, ceramică, sticlă, mine… ]

LUCRARI SUBTERANE

Lider mondial în domeniul in-
stalațiilor de tratare a nămolu-
rilor [șlam de dejectii, noroi de 
foraj, tratarea bentonitei, etc ]

PROTECTIA MEDIULUI 
INCONJURATOR

Soluții ce permit controlul 
apei și al efluenților indus-
triali (ind. siderurgică, con-
strucții, ind. alimentară, etc.)

Gama standard de 
hidrocicloane MS Nisip Apă Tip pompă Ciclon MS

MS 60x20 20 to/h 30 mc/h Metso HR 75 CY 300+

MS 160x50 SR 50 to/h 100 mc/h Metso HR 150 CY 440+

MS 260x80 SR 80 to/h 150 mc/h Metso HR 150 CY 560+

MS 380x130 SR 130 to/h 220 mc/h Warman WGR 150 CY 650+

MS 480x150 SR 150 to/h 300 mc/h Warman WGR 200 CY 750+

MS 620x200 SR 200 to/h 380 mc/h Warman WGR 200 2 x CY 650

MS 800x250 SR 250 to/h 500 mc/h Warman WGR 250 2 x CY 650 +

MS 1200x300 300 to/h 700 mc/h Warman WGR 250 2 x Ø 900 +

Elimină materialul steril – 
nămolul ( particule < 0,063 mm) 
- pentru a obține un nisip de o 
înaltă calitate pentru betoane și 
asfalt.

Calitate (Produs 100% în Franța) 
la cele mai bune prețuri  din       
Romania ! 
Hidrocicloanele speciale, paten-
tate de MS, pot recupera nisipul 

foarte fin din nisipul clasic  pen-
tru a obține două tipuri de nisip. 
De ex.  0-4mm si 0 – 0.6mm ( sau 
0 – 1mm )

BENEFICII HIDROCICLOANE MS:

MS (“Materiel de Sabličre Sarl” - 
“Echipamente pentru cariere de       
nisip” ) este o companie de familie  
care și-a câștigat reputația, prin cei 
peste 40 de ani de experiență, ca       
fiind una din cele mai mari companii 
pe plan mondial în această industrie 
cu o cifră de afacere de peste 25 de 
milioane de euro cifra de afaceri.

Referinte MS in lume: Heidelberg, 
Holcim, Lafarge, Metso, Sandvik, 
Tarmac, Vinci, etc.
Cu o echipă dinamică, MS proiec-
tează, produce și instalează soluții 
fiabile și eficiente pentru separarea 
lichidelor/materialelor solide la nivel 
mondial, în trei domenii variate de ac-
tivitate :



HIDROCICLOANE MS 
SPECIALE PENTRU 
RECUPERAREA 
NISIPULUI FOARTE FIN

 Î Tehnologie inovatoare paten-
tată de MS Franța
 Î Folosit pentru recuperarea 

nisipului ultra fin de ordinul mi-
cronilor [200 µm - 2 mm]
 Î Posibilitatea recuperării a 

două sorturi de nisip ( de ex.: 
0-4mm si 0 – 0.06mm / 0-1mm )
 Î Operatorul poate controla 

ușor distribuția granulometrică
 Î Se configurează în funcție de 

aplicația solicitată.

SISTEME DE TRATARE ȘI RECICLARE A APEI 
ÎN BALASTIERE

Gama de aplicații: 

 š Noile standarde europene 
pentru betoane și ciment, pre-
cum și variația largă de nisip 
și agregate minerale necesită 
un control al distribuției  gra- 
nulometrice de nisip produs.

 š MS a dezvoltat o nouă 
gamă de echipamente care 
permite combinarea spălarii 
nisipului printr-un proces de 
hidrociclonare cu o corectare 
automată a distribuției granu-
lometrice.

 š Operatorul poate contro-
la distribuția granulometrica 
( controlul părții fine ) și sta-
bilitatea producției de nisip în-
tr-un pachet financiar opțonal.

Funcții: 

 š Clasificarea nisipului în 
două sorturi de nisip contro-
late separat.

 š Recompozitia unui singur 
produs final

 š Posibilitatea de a obține 
două tipuri de nisip specifice

 š Stăpânirea calității pro-
ducției, fără depozitare pre- 
alabilă atât în modul automat 
cât și continuu de alimentare

 š Stăpânirea controlului fin 
al nisipului cu managementul 
variațiilor de calitate a nisipu-
lui.

Avantaje:

 š Gama de hidrocicloane 
de nisip modulare și com-
pacte

 š Operare foarte ușoară: 
modul automat

 š Secționare automata           
(sortarea nisipului ultra fin) 
foarte ușoară și reglabilă

 š Afișare și setări foarte 
ușor de utilizat



Este o companie respectabila din 
Irlanda de Nord, având o vastă 
experiență în producerea echi-

pamentelor pentru producția de 
agregate în special de balastieră. 
Filosofia producatorului irlandez este 

de a oferi cele mai bune servicii și pro-
duse și a se dedica mereu în slujba cli-
entului.

EXPERIENTA & INGENIOZITATE SOLUȚII PERSONALIZATE CALITATE RECUNOSCUTĂ

Cunoștiintele inginerilor de la Derna-
seer extinse în industria globala le 
permit să identifice rapid zonele cu 
probleme în producția de agregate 
oriunde este nevoie de cresterea pro-
ducției, o sortare eficientă sau de un 
produs mai curat.

Plecând mereu de la filosofia orientată 
spre client, inginerii de la Dernaseer au 
găsit mereu soluții personalizate de-
oarece nu toate aplicațiile sunt iden-
tice necesitând mereu diferite pro-
ductivități, prelucrând mereu diferite 
materiale și tipuri de sorturi, operând 
în diferite circumstanțe sau diferite 
condiții climatice oriunde pe glob.

Calitatea produselor este confirmată 
de clienți de top care au ales soluțiile 
oferite de Dernaseer, unul din cei 
mai importanti fiind CEMEX – leader 
mondial în producerea de materiale 
de construcții și al treilea mare pro-
ducător mondial de ciment, operând 
în peste 50 de țări din America de 
Nord, America de Sud, Europa, Asia și 
Africa.

Dernaseer Engineering Limited 

SEPARATOARE DE NISIP CU ROATĂ DESECATOARE DERNASEER

STAȚII MOBILE DE SORTARE CU SPĂLARE

ALTE ECHIPAMENTE DERNASEER: BENZI MOBILE TRANSPORTOARE, BUN-
CARE MOBILE CU BENZI TRANSPORTOARE. SPALATOARE DE AGREGATE

CIURURI FIXE DERNASEER
DENUMIRE CIUR TIP CIUR NIVELE CIUR SUPRAFATA CIUR

Dernaseer 5122 si 5123 inclinat, uscat/spalare 2 sau 3 etaje 1.5 m x 3.5 m 5,25 m2

Dernaseer 5162 si 5163 inclinat, uscat/spalare 2 sau 3 etaje 1.5 m x 4.8 m 7,20 m2

Dernaseer 5202 inclinat, uscat/spalare 2 etaje 1.5 m x 6 m 9,00 m2

Dernaseer 6162 si 6163 inclinat, uscat/spalare 2 sau 3 etaje 1.8 m x 4.8 m 8,60 m2

Dernaseer 6202 si 6203 inclinat, uscat/spalare 2 sau 3 etaje 1.8 m x 6 m 10,8 m2

6163 Horizontal 3 Deck orizontal, uscat/spalare 3 etaje 1.8 m x 4.8 m 8,60 m2

6203 Horizontal 3 Deck orizontal, uscat/spalare 3 etaje 1.8 m x 6 m 10,8 m2

DENUMIRE 
RECUPERATOR NISIP

PRODUCTIVI-
TATE

DIAMETRU 
ROATĂ 

DESECATOARE

NR. 
CUPE

VITEZĂ ROATĂ 
DESECATOARE

DIAMETRU SPIRALĂ LUNGIME SPIRALĂ

DERNASEER DO75 80 to/h 2.009 mm 28 0 – 3.3 rpm 2.050 mm 3.100 mm

DERNASEER 4814 120 to/h 3.500 mm 48 0 – 3.3 rpm 2.130 mm 4.000 mm

DERNASEER 7814 200 to/h 4.300 mm 54 0 – 3.3 rpm 2.130 mm 3.900 mm

DENUMIRE STAȚIE MOBILĂ 
PE ROȚI

TIP CIUR NIVELE 
CIUR

SUPRAFATĂ CIUR HIDROCICLON INCLUS SPĂLĂTOR DE PIATRĂ 
INCLUS

DWP240 orizontal,cu 
spalare

3 nivele 4.800mm x 
1.830mm, 8,6 m2

TIP DSP 90 NU

LWP3618 orizontal cu 
spalare

3 nivele 4.800mm x 
1.830mm, 8,6 m2

TIP DSP 90 DA



TRASERSCREEN DB-100

Greutate operațională      : 2.800 Kg
Motor diesel  : 6.3 kW / 9 CP
Consum carburant : 2-3 l/ora
Rezervor combustibil : 26 litri
Rezervor hidraulic : 80 litri
Nivele de sortare : 2 nivele
Lungime ciur: 1800 mm
Latime ciur:   1800 mm
Suprafata ciur: 3.24 m2
Sita metalica: inclusa
Sasiu: doua axe in tandem
Frane cu tamburi
Lungime lucru : 5.950 mm
Latime transport : 2.150 mm
Înălțime de lucru : 2.870 mm
Înălțime de transport :  2.350 mm
Sistem hidraulic simplu si eficient
Componente de inalta calitate, real-
izate de producatori renumiti
Lumini de pozitie si LED-uri frontale 
/ laterale, in spate
Frana mecanica de parcare

TRASERSCREEN DB-40L

Greutate operațională : 1.360 Kg
Motor electric : 1.1 kW
Nivele de sortare  : 2  nivele (3 sor-
turi)
Lungime ciur : 1500 mm
Latime ciur :   2000 mm
Suprafata ciur : 3.0 m2
Sita metalica : inclusa
Lungime lucru : 2.900 mm
Latime lucru (transport) : 1.500 mm
Inaltime de lucru (transport) : 2.620 
mm

TRASERSCREEN DB-25

Greutate operationala : 580 Kg
Motor electric : 0.25 kW
Nivele de sortare : 1 nivel
Lungime ciur : 1800 mm
Latime ciur :   900 mm
Suprafata ciur : 1.62 m2
Sita metalica : inclusa
Lungime lucru : 2.110mm
Latime lucru (transport) : 1.850mm 
(1.350mm)
Inaltime de lucru (transport)  : 
2.430mm (1050mm)

 Istoria companiei DB Engineering din Slovacia 
începe în anul 1998 cand cei doi fondatori au inceput să 
creeze servicii de înaltă clasa în domeniul ingineriei și 
proiectării de utilaje și echipamente. 

 Astăzi, compania execută servicii integrate inova-
toare ce sunt apreciate la nivel european de companii cu 
renume.

În portofoliul companiei DB Engineering sunt incluse : 

 Î Producția de stații de sortare transportabile                    
TRASERSCREEN
 Î Producția exclusivă de stații de sortare pentru cu-

noscutul producător austriac HARTL CRUSHER
 Î Producția de benzi transportoare
 Î Servicii de proiectare în domeniul ingineriei



Mini-concasoare mobile cu fălci 
RED RHINO

Model concasor Greutate Capacitate Gura conca-
sor cu fălci

Produs 
final

Șenile Tip de functionare

2000 HIDRAULIC 740 kg 6-8 tph 400 x 170mm 5-80mm nu cuplare hidraulica skidloader

2000 ELECTRIC 740 kg 6-8 tph 400 x 170mm 5-80mm nu alimentare motor electric

3000 HIDRAULIC 1.700 kg 15-20 tph 500 x 250mm 10-100mm nu cuplare hidraulica skidloader sau 
tractor

3000 ELECTRIC 1.700 kg 15-20 tph 500 x 250mm 10-100mm nu alimentare motor electric

4000 DIESEL 1.400 kg 6-8 tph 400 x 170mm 5-80mm da alimentare motor diesel

5000 DIESEL 2.900 kg 15-20 tph 500 x 250mm 10-100mm da alimentare motor diesel

7000+ DIESEL 10000 kg > 45 tph 700 x 400mm 15-120mm da alimentare motor diesel

7000+ ELECTRIC 10000 kg > 45 tph 700 x 400mm 15-120mm da alimentare motor electric

Concasoarele mobile cu fălci RED RHINO sunt concasoare compacte, de greutate și dimensiuni 
mici, foarte usor de operat și transportat. Aceste utilaje reprezintă soluția ideala pentru a concasa 
agregate și resturi din demolari cu investiții și costuri minime, inclusiv în spații restrânse.

Despre RED RHINO:

 ö Winfield Engineering a fost fontată în 1968
 ö Concasoarele Red Rhino au fost inventate în 1999
 ö Winfield Engineering achiziționează Red Rhino în ianuarie 2009
 ö Compania produce în acest moment 8 modele
 ö Toate componentele sunt fabricare în Marea Britanie



 Compania HAJEK Aufbereitungstechnik GmbH & 
Co KG, cu sediul în Austria, este un producator cu o expe-
rienta de peste 30 de ani în producerea de concasoare cu 
impact cu ax vertical VSI fixe, mobile si semimobile folos-
ite în aplicații de balastiere și cariere de piatră.

 Concasoarele HAJEK sunt folosite in special pen-
tru producerea nisipului fiind foarte rentabile datorită cos-
tului și uzurii reduse a consumabilelor chiar și în aplicații 
unde abrazivitatea este foarte crescută ( ex.: agregate de 
balastieră având în compoziție siliciu de  peste 90% ).

 Principiul simplu de functionare “piatră pe piatră” 
a acestor concasoare cu impact cu ax vertical, îl face ideal 
pentru aplicații unde se doreste o forma cubică perfectă a 
agregatelor și un procent ridicat de concasare din materi-
ale cu dimensiunea de maxima 45mm.

 Ciururile robuste HAJEK cu 3 nivele și amplitudine 
de 8mm, sunt special concepute pentru a sorta în timp util 
nisipul, iar sortul +4 mm fiind recirculat în concasor. 

 În functie de aplicatie, se pot obtine chiar și două 
sorturi: 0-4mm și 4-8mm, în acest caz materialul mai mare 
de 8mm fiind recirculat înapoi în concasor.

Aplicații : balastieră, carieră piatră și industria reciclării        
( sticlă, ceramica, etc )

Gama concasore 
fixe

Greutate Motor 
electric

Capacitate 
maximă de 
alimentare

Diametru 
rotor

Dimensiunea 
maxima  

de alimentare

Ciur HAJEK 
3 nivele

NISIP 0-4mm  
( doar cu recir-

culare )
HRS 820 7.700 Kg 55-75 Kw 50-75 to/h  820 mm 30mm X 40mm X 40mm cu sita incalzita 15 - 25 to/h

HRS 920 7.800 Kg 90 Kw 90 to/h  820 mm 30mm X 40mm X 45mm cu sita incalzita 20 - 30 to/h

HRS 980 10.000 Kg 110 Kw 90-120 to/h 820/1020 mm 30mm X 40mm X 45mm cu sita incalzita 25 – 40 to/h

HRS 1020 10.500 Kg 132 - 160 Kw 135-160 to/h 820/1020 mm 40mm X 45mm X 45mm cu sita incalzita 35 - 55 to/h

Gama concasore 
mobile

Greutate Motor 
electric

Capacitate 
maximă de 
alimentare

Diametru 
rotor

Dimensiunea 
maxima  

de alimentare

Ciur HAJEK 
3 nivele

NISIP 0-4mm  
( doar cu recir-

culare )
HRS MOBIL 920 7.800 Kg 90 Kw 90 to/h  820 mm 30mm X 40mm X 45mm cu sita incalzita 20 - 30 to/h

HRS MOBIL 980 10.000 Kg 110 Kw 90-120 to/h 820/1020 mm 30mm X 40mm X 45mm cu sita incalzita 25 – 40 to/h



Revolutionarele 
concasoare si stabilizatoare de 
sol FAE pentru drumuri

FAE proiectează și produce o gamă largă de concasoare 
profesionale ce respecta cele mai stricte criterii calitative 
în ceea ce privește materialele și componentele folosite. 
Cu experiența dobândită de-a lungul anilor FAE a atins 
și a consolidat poziția de lider mondial în construcția de 
mașini-echipamente pentru drumuri și de stabilizare a 
solului.
Grație unor standarde calitative ridicate, FAE garanteaza 
performante excelente chiar și în cele mai dificile situații.
Echipamentele FAE sunt caracterizate prin costuri de în-

treținere reduse datorită utilizării de materiale speciale și 
în special datorita utilizarii unor instrumente patentate 
specifice proiectate in exclusivitate de catre FAE.
Service-ul este garantat printr-o rețea de distribuție pe 
scară largă pe plan mondial atat prin dealeri cat si prin 
prezența a cinci sucursale situate în America de Nord, 
Australia și Europa Centrală.
In Romania, unicul distribuitor pentru divizia de utilaje de 
constructii este UTILROM PROFESSIONAL SRL din vara 
anului 2016.



STABILIATOARE DE SOL < FAE > : COMPACTE SI PUTERNICE

SSH 
Stabilizator de sol cu o adancime maxima de lucru de 40 cm pentru 

tractoare între 160 și 400 CP.
Model 

SSH Greutate Putere tractor 
(CP) PTO ( rpm ) Lățimea de 

lucru ( mm )
Lățimea totală ( 

mm )
SSH 150 3.690 Kg 160 - 280 1.000 1.600 1.980
SSH 175 3.920 Kg 180 - 280 1.000 1.840 2.220
SSH 200 4.250 Kg 200 - 400 1.000 2.080 2.460
SSH 225 4.580 Kg 220 - 400 1.000 2.320 2.700
SSH 250 4.850 Kg 240 - 400 1.000 2.560 2.940

STABI/H/HP 
Stabilizator de sol cu o adancime maxima de lucru de 50 cm pentru 

tractoare între 300 și 450 CP.
Model 

STABI/H/HP Greutate Putere tractor 
(CP) PTO ( rpm ) Lățimea de 

lucru ( mm )
Lățimea totală ( 

mm )
STABI/H 225 6.780 Kg 300 - 400 1.000 2.290 2.650
STABI/H 250 6.980 Kg 300 - 400 1.000 2.530 2.890
STABI/H/HP 

225 6.830 Kg 350 - 450 1.000 2.290 2.650

STABI/H/HP 
250 7.030 Kg 350 - 450 1.000 2.530 2.890

CONCASOARE DE DRUMURI < FAE > : MULTITASKS

RSL - RSL/DT 
Shredder - Concasor de piatra - Stabilizator de sol - Shredder de asfalt  

cu o adancime maxima de lucru intre 15 - 27 cm pentru tractoare între 80 și 190 CP.
MODEL 

RSL - RSL/DT Greutate Putere tractor 
(CP) PTO ( rpm ) Lățimea de 

lucru ( mm )
Lățimea totală ( 

mm )
RSL 100 1.600 Kg 80 - 120 540 1.000 1.435
RSL 125 1.800 Kg 90 - 120 540 1.240 1.675
RSL 150 1.960 Kg 100 - 120 540 1.480 1.915
RSL/DT 175 2.350 Kg 120 - 190 1.000 1.720 2.065
RSL/DT 200 2.500 Kg 130 - 190 1.000 1.960 2.305
RSL/DT 225 2.650 Kg 140 - 190 1.000 2.200 2.545

MTM 
Shredder - Concasor de piatra - Stabilizator de sol - Shredder de asfalt  

cu o adancime maxima de lucru intre 24 - 40 cm pentru tractoare între 240 și 360 CP.
MODEL 

MTM Greutate Putere tractor 
(CP) PTO ( rpm ) Lățimea de 

lucru ( mm )
Lățimea totală ( 

mm )
MTM 200 5.700 Kg 240 - 360 1.000 2.053 2.495
MTM 225 6.100 Kg 240 - 360 1.000 2.293 2.735

MTH 
Shredder - Concasor de piatra - Stabilizator de sol - Shredder de asfalt  

cu o adancime maxima de lucru intre 31 - 50 cm pentru tractoare între 240 și 360 CP.
MODEL

MTH Greutate Putere tractor 
(CP) PTO ( rpm ) Lățimea de 

lucru ( mm )
Lățimea totală ( 

mm )
MTH 200 6.900 Kg 300 - 400 1.000 2.080 2.600
MTH 225 7.200 Kg 300 - 400 1.000 2.320 2.840

ATAȘAMENTE HIDRAULICE < FAE >

STC / SSL 
Concasoare de piatra cu o adancime maxima de lucru DE 15cm si un diametru de 15 

cm pentru mini incarcatoare multifunctionale ( Skidloader ) intre 80 si 120 CP
MODEL
STC/SSL Greutate Putere tractor 

(CP) Pressure Bar Lățimea de 
lucru ( mm )

Lățimea totală ( 
mm )

STC/SSL 125 1.090 Kg 80 - 120 540 1.000 1.435
STC/SSL 150 1.210 Kg 90 - 120 540 1.240 1.675

RC 
Freze hidraulice atasabile cu dinți HEAVY-DUTY de rocă pentru excavatoare care au o 

greutate între 2,5 și 70 t.
MODEL

RC Greutate Putere tractor 
(CP)

Excavator 
portant

Lățimea de 
lucru ( mm )

Lățimea totală ( 
mm )

RC 25 300 Kg 30 - 50 2,5 - 7 tone 565 380
RC 45 470  Kg 50 -100 6 - 14 tone 625 450
RC 65 640  Kg 65 - 120 9 - 16 tone 700 500
RC 90 1.140  Kg 90 - 140 14 - 22 tone 800 595
RC 120 1.465  Kg 140 - 200 20 - 34 tone 850 660
RC 220 2.410  Kg 200 - 380 28 - 45 tone 950 750
RC 260 2.700  Kg 200 - 400 35 - 55 tone 1.000 750
RC 320 3.650  Kg 380 - 480 45 - 70 tone 1.250 750



  

INCARCATOARE FRONTALE Greutate Cupă Motor Alte informatii
LW180K (STD) 6.000 Kg 1,2 m3 DEUTZ 80CP 16/70 – R20, cupa , furci, cupla rapida, camera marsarier, A/C

ZL30G (STD) 11.000 Kg 2,1 m3 DEUTZ 123CP 17.5 – R25, gresare centralizata, camera marsarier, A/C

ZL30G (CE) 11.000 Kg 2,1 m3 LOVOL[PERKINS] 123CP 17.5 – R25, gresare centralizata, camera marsarier, A/C

ZL50G (STD) 18.000 Kg 3,5 m3 WEICHAI 220CP 23.5 R25 – 16PR, gresare centralizata, camera marsarier, A/C

ZL50G (CE) 18.000 Kg 3,5 m3 CUMMINS 220CP 23.5 R25 – 16PR, gresare centralizata, camera marsarier, A/C

LW640G(CE) (STD) 20.500 Kg 3,8 m3 SHANGHAI 240CP 23.5 x R25 - gresare centralizata, camera marsarier, A/C

LW640G(CE) 20.500 Kg 3,8 m3 CUMMINS 240CP 23.5 x R25 - gresare centralizata, camera marsarier, A/C

AUTOGREDERE Greutate Transmisie Motor Alte informatii
GR 135 (CE) 11.000 Kg 6 X 4 CUMMINS 147CP 13,0-R24 P12, Lama fr + med, scarif, gresare cen, camera,  A/C

GR 215 (CE) 17.000 Kg 6 X 6 CUMMINS 220CP 17,5 25R P12, Lama fr + med, scarif, gresare cen, camera,  A/C

Utilajele XCMG EUROPA sunt ansamblate în       
Polonia și pot avea în componența lor cele mai 
fiabile și cunoscute branduri internationale, fiind 
echipate cu motoare puternice Deutz, Perkins sau 
Cummins USA (al treilea mare producator de mo-
toare din lume), transmisie germana sub licență ZF 
(cele mai bune transmisii din lume), componente 
originale Bosch Rexroth, axe și sistem de franare 
sub licență Arvin Meritor (cel mai cunoscut brand 
international pt acest segment de piață), pompe 
elvețiene hidraulice Permco și sisteme de lubrifi-
ere germană originale BEKA-MAX toate înglobate 
în ultima tehnologie la această oră.

Utilajele XCMG sunt examinate de institutul     
German TUV Reinhald si au certificate CE. 

TOPUL MONDIAL ÎN 2015
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CERCETARE ERGONOMIE INOVARE

Pentru a realiza o performanță înaltă, 
operatorul trebuie să fie cât mai con-
fortabil și în condiții de sigurantă la 
locul de muncă oferind o vizibilitate 
clară, un program de operare intu-
itiv și scaune confortabile pentru a 
menționa doar câteva exemple.

Dezvoltarea înseamnă un pas înainte. 
SANY a început ca o afacere de fa-  
milie și s-a dezvoltat ajungand in 
2015 în top 10 producători mondiali 
de utilaje de construcții iar acest lu-
cru nu s-ar fi putut realiza fără o pre-
tenție constantă pentru inovare. 

Model excavator Greutate Motor Adancimea de sapare Cupa

SY 16 [Tier III] 1.825 Kg YANMAR 15CP 2.360 mm latime 230 mm

SY 35 [Tier III] 3.855 Kg YANMAR 25 CP 3.105 mm 0.12 m3

SY 75 [Tier III] 7.355 Kg ISUZU 55CP 4.440 mm 0.4 m3

SY135C [Tier 4i ] 13.875 Kg ISUZU 100CP 5.500 mm 0.53 m3

SY 215 [Tier 4i ] 22.200 Kg ISUZU 174CP 6.600 mm 0.93 m3

SY 235 [Tier 4i ] 25.300 Kg ISUZU 180CP 6.785 mm 1.12 m3

SY 335 [Tier 4i ] 35.500 Kg ISUZU 286CP 7.327 mm 1.5 m3

Aproximativ  7% din venitul anual al 
Grupului SANY este investit în cerce-
tare și dezvoltare în fiecare an – in 
cele 11 unitati de cercetare și dezvol-
tare din lume în China, India, Brazilia, 
Statele Unite și Europa

SANY Europa face parte din SANY Group, un producător mondial pt 
echipamente și utilaje pentru construcții. SANY Europa are sediul central 
în Germania din 2011. Din 2012 Putzmeister devine un brand SANY al echi-
pamentelor pentru producerea betoanelor pentru piața externa din China. 

Echipa germană de cercetare și dezvoltare garantează că toate pro-
dusele distribuite în Europa îndeplinesc cerințele locale în materie de sigu-
ranță, fiabilitate și eficiență.



Piese de schimb premium pentru 
industria agregatelor minerale

Excel Foundry, cu sediul in U.S.A. este subsid-
iara companiei FLSmith din Danemarca si pro-
duce o gama variata de piese de schimb pentru 
toate concasorele con/giratorii cunoscute pe 
plan mondial: Sandvik, Metso, Nordberg,   

Omnicone, Svedala, Allis Chalmers, Telsmith, 
Cedarapids, Gyradisc, Symons, Krupp cat si cai 
de rulare si piese de schimb pentru excavatoare 
mari de peste 200 de tone

CONCASOARE 
CU CON

EXCAVATOARE 
HIDRAULICE

EXCAVATOARE 
ELECTRICE

CONCASOARE 
GIRATORII

DRAGLINECIURURI



UTILROM vă poate oferi la preturi avanta-
joase aproape orice piesa de schimb – cali-
tate premium - pentru o gama larga de piese 
de rezervă și piese de uzură pentru aproape 
toate tipurile de concasoare cunoscute, ofer-
ind cea mai bună alternativă pentru blindajele 
originale oferite de fabricile producatoare de 
concasoare: Sandvik®, Svedala®, Metso®, 
Nordberg®, Powerscreen®, Extec®, Ter-
ex Pegson®, , Fintec®, Finlay®, Kue-Ken®, 
Brown Lennox®, Lokomo®, Symons® și 
multe altele.

Piese de schimb, blindaje, piese de 
uzură pentru concasoare și stații de 
sortare

Piese de uzură 
concasoare cu fălci

Piese de uzură 
concasoare cu impact

Piese de uzură 
concasoare cu con

Piese de uzură 
concasoare giratorii

UTILROM CONSTRUCT
Statii Sortare - Concasare & Utilaje Constructii

UTILROM vă oferă o gamă largă de piese de 
schimb atât originale cât și “aftermarket” de 
cea mai bună calitate, la prețuri foarte avan-
tajoase, pentru aproape toate tipurile de măr-
ci consacrate din lume:
CATERPILLAR®, KOMATSU®, LIEBHERR®, 
VOLVO®, JCB®, HYUNDAI®, HITACHI®, HI-
TACHI®, CASE®, HANOMAG®, KOBELCO®, 
YANMAR®, BOBCAT®, DEERE®, etc.

Piese de schimb motoare diesel: 
CUMMINS®, CATERPILLAR®, PERKINS®, 
DEUTZ®, MITSUBISHI®, DETROIT DIESEL®, 
IHC®, MACK®, SHANGCHAI® , WAICHAI®, 
SHANTUI®, LOVOL®, YANMAR®

Piese de schimb si de uzură pentru 
utilaje de construcții

Pompe hidraulice, trasmisii finale, coroane cardanice, 
plăcuțe de frână, transmisii, cutii de viteze, dinți de cupă, 
pinioane, căi de rulare,  șenile, articulații „U Joints”, ambreiaj, etc 



UTILROM PROFESSIONAL S.R.L.
RO 33732266

J40/12356/2014

Bulevardul Bucurestii Noi Nr.25A, Sector 1
Bucuresti, Romania, 012352

Telefon:     031 405 40 40
Fax:           0331 818 818

-------------------------------------------------
Mobil:        +4 0742 358 077, +4 0745 466 129

E-mail:       office@utilrom.ro
Website:    www.utilrom.ro

UTILROM CONSTRUCT
Statii Sortare - Concasare & Utilaje Constructii

Clientii nostri

SERVICE  
Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Suceava, Vrancea


