
Prezentarea companiei
More than machines...

COMERCIALIZĂM UTILAJE SECOND HAND



CE FACEMSalvăm utilaje uzate
În urma intrării în faliment a unei firme
echipamentele utilizate în producție rămân
nefolosite, se deteriorează apoi ajung să fie
casate. Pentru a preveni acest lucru, găsim
clienți interesați să le repună în valoare. 

Prin cunoștințele și experiența acumulate
de a lungul timpului, sprijinim alte firme să-
și vândă bunurile uzate, prin promovare și
negociere.

Ajutăm alte companii

Oferim soluții
De asemenea oferim soluții de logistică
(ridicare, transport și depozitare) și export.



MACHINE SAVER
ROMÂNIA

POVESTEA NOASTRĂ
Având legături cu mai multe bănci și firme de

leasing din România, dar și din străinătate,
principala noastră activitate constă în promovarea

și vânzarea activelor acestora.
 

Vindem bunuri reposedate, uzate precum:
camioane, semiremorci și alte vehicule comerciale

sau agricole, dar și utilaje și echipamente din
următoarele industrii: construcții, dar și utilaje și

echipamente din următoarele industrii: construcții,
tipografică, prelucrare metal, prelucrare lemn,

procesare alimente,  ambalare
 

Rolul nostru este să facilităm vânzarea utilajelor
către clienții finali.



POVESTEA NOASTRĂ DE A LUNGUL ANILOR

2001
Am fondat prima companie
din grupul nostru: Kuhn &

Partner Romania SRL.
 
 

Ofeream consultanță în
afaceri firmelor din

România și ne ocupam cu
intermediere de leasing

financiar intern și
extern. 

2008
Am deschis primul nostru

parc auto din Oradea destinat  
bunurilor recuperate din

leasing.
 

Asiguram gestiunea parcului
auto și am început să facem
intermediere pentru vânzare

și comerț cu autocare,
autovehicule și utilitare.

 

2012
Prin experiența acumulată,

ne-am diversificat și 
 perfecționat serviciile.

 
 

Am implementat sistemul
de management al calității
ISO9001 și ISO/IEC 27001

privind sistemul de
management al

securității datelor.

2018
Printr-o altă firmă din grup,

Nos Trans SRL, am 
 achiziționat o hală

industrială în Sântandrei.
 

În ultimii ani, am dobândit 
 o vastă experiență în

comercializarea și exportul
de utilaje industriale chiar și
în țări precum: Bangladesh,
Canada, EAU și Hong Kong. 

Prezent
 
 

Am vândut și am realizat
exportul pentru sute de

vehicule și echipamente,
în 25 de țări, de pe 4

continente.



Până acum, am avut oportunitatea
de a vinde și de a intermedia vânzarea unei game
foarte variate de bunuri – de la vehicule la utilaje
de construcții, de la echipamente de prelucrare
lemn la cele din industria alimentară.  
 
În continuare, vă arătăm o imagine de ansamblu
a ceea ce puteți găsi pe website-ul nostru.

CE VINDEM?
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VEHICULE

La noi găsiți oferte cu diferite tipuri de
autotractoare, semiremorci,
autobasculante, autocare sau autoutilitare.
 
Le puteți vizualiza accesând: 
http://machine-saver.ro/autovehicule-1

http://machine-saver.ro/autovehicule-1
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UTILAJE
AGRICOLE

Avem pe stoc: combine agricole,
tractoare, pluguri, semănătoare, etc.
 
Accesați link-ul de mai jos pentru detalii:

http://machine-saver.ro/utilaje-agricole-2

http://machine-saver.ro/utilaje-agricole-2


UTILAJE DE
CONSTRUCȚII
Încărcătoare frontale, buldozere,
buldoexcavatoare, mașini pentru asfalt sau
beton, cilindri compactori și diverse accesorii.
 
Le puteți vedea aici:

http://machine-saver.ro/utilaje-de-construcții-3

http://machine-saver.ro/utilaje-de-construc%C8%9Bii-3


TBC • 2020

ECHIPAMENTE
INDUSTRIALE

Aceasta este categoria cea mai variată,
acoperă mai multe domenii, include

mașini și linii de producție, dar și
echipamente de uz general..

 
Vă prezentăm lista cu domeniile și 

link-urile directe către site-ul nostru.



 

ALIMENTARĂ
http://machine-
saver.ro/industria-alimentara-55

PROCESARE METAL
http://machine-
saver.ro/prelucrare-metal-57

PROCESARE LEMN
http://machine-
saver.ro/prelucrare-lemn-56

STICLĂ ȘI PVC
http://machine-
saver.ro/prelucrare-pvc-
sticlă-58

DOMENII ECHIPAMENTE

MANIPULAREA MĂRFII
http://machine-saver.ro/utilaje-
pentru-manipularea-mărfii-83

ALTELE
http://machine-saver.ro/alte-
echipamente-daună-5

TEXTILĂRIE
http://machine-
saver.ro/textilă-122

RECICLARE
http://machine-
saver.ro/reciclare-101

TIPOGRAFICĂ
http://machine-
saver.ro/tipărire-59

CLIMATIZARE
http://machine-
saver.ro/echipament-frigorific-
climatizare-121
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Ce spun clienții noștri

Romulus B.
Managing Director

BERR TURBO CENTER SRL
Romania

„Am ales să colaborez cu 
Machine Saver România
datorită sprijinului acordat,  precum și
pentru promtitudinea și corectitudinea
informațiilor oferite. Experiența a fost
una placută și fără niciun impediment.”

Todor P.
JINT Inc.

Poultry Company 
Farming and equipment distribution

Bulgaria

„Am decis să cumpărăm de la Machine Saver România pentru că ni s-au oferit
informații suplimentare și confirmarea faptului că echipamentul poate fi recondiționat.
De asemenea, în timpul conversației noastre am realizat că avem de-a face cu o
persoană de încredere de cealaltă parte. Am fost mereu ținut la curent cu privire la
starea echipamentului care ne interesa, iar ridicarea bunului a fost bine organizată de
către expeditor. A fost plăcut să fac afaceri cu această companie.”

Stan W.
Wilco Machine & Mold Inc.

Canada

„Totul a fost în regulă, clipsatorul a ajuns în condiție bună. Împachetarea a fost
foarte bine realizată. Dacă veți avea echipamente similare, să știți că sunt
interesat să mai fac achiziții de la voi.”

Eddie W.
Pilot Binding Equipment Co

Hong Kong

„Mi-a plăcut foarte mult felul în care ați
organizat încărcarea și livrarea. Apreciez
foarte mult ajutorul pe care mi l-ați oferit.” 



Clienții noștri sunt, în general, persoane juridice. Am vândut bunuri în Comunitatea Europeană: Austria, Bulgaria,
Cehia, Danemarca, Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, dar și în afara ei:
Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Canada, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Irak, Macedonia,
Republica Moldova, Serbia, Turcia, Ucraina etc.

https://www.machine-saver.ro/vanzare


DATE DE CONTACT
Adresă
Calea Aradului, nr. 23, bl. P64, ap. 39, 
Oradea, RO-410223

+40-359-175.575
Număr de telefon

Adresă de email
office@machine-saver.ro

We speak English. Wir sprechen Deutsch. 
Hablamos Español. Beszélünk magyarul.

Website: machine-saver.ro

https://machine-saver.ro/


Fiți la curent cu ofertele noastre

Linkedin
Apăsați butonul de mai sus

pentru a ne urmări pe
Linkedin

Facebook
Apăsați butonul de mai sus

pentru a ne aprecia pe
Facebook.

Newsletter
Apăsați butonul de mai sus

pentru a te abona la
newsletterul nostru.

https://mailchi.mp/b162c7c99d85/abonare-newsletter-ro
https://mailchi.mp/2b1179227852/newletter-subscription-eng
https://www.linkedin.com/company/19125931/admin/
https://www.facebook.com/MachineSaverRomania/
https://mailchi.mp/b162c7c99d85/abonare-newsletter-ro
https://www.facebook.com/MachineSaverRomania/
https://www.facebook.com/MachineSaverRomania
https://www.linkedin.com/company/19125931/admin/
https://www.linkedin.com/company/19125931/

