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UNTHA shredding technology își dezvoltă rețeaua de distribuție în România  

CRAVCITECH devine noul partener pentru tocătoare de lemn  

 

UNTHA, producătorul internațional de tocătoare premium cu sediul în Kuchl lângă Salzburg, își 

extinde rețeaua de distribuție în Europa de Est. Noul nostru partener CRAVCITECH din 

Brașov/România va comercializa și instala tocătoarele producătorului austriac.  

 

Josef Gruber, Head of Global Sales and Business Development BU Wood la UNTHA, se bucură de extinderea 

rețelei de distribuție: „Piața din Europa de Est devine tot mai relevantă pentru noi, de aceea ne este important să 

avem un partener puternic la fața locului, astfel încât să putem prezenta și derula cu clienții noștri soluții de sistem 

fiabile pentru tocarea lemnului. CRAVCITECH este de mulți ani un furnizor cunoscut în branșă și ne va reprezenta 

bine în România.“  

 

CRAVCITECH este partenerul competent pentru soluții de sistem fabricate de UNTHA în România. Din 2006 

distribuitorul vinde și pune în funcțiune utilaje și piese de schimb pentru fabrici cu activitate în industria lemnului 

și se axează pe furnizori de calitate. Compania este specializată pe soluții speciale și oferă suplimentar servicii 

de instalare cuprinzătoare. „Pentru clienții noștri găsim întotdeauna cea mai eficientă soluție și modificăm oferta 

noastră individual în funcție de cerințele beneficiarului. Tocătoarele pentru lemn UNTHA sunt caracterizate de o 

calitate ridicată și fiabilitate, fiind astfel o completare perfectă în portofoliul nostru. Ne bucurăm de colaborare cu 

expertul în tocătoare din Austria “, ne spune Sebastian Cravcenco, administrator al CRAVCITECH. 

 

Poză (pentru presă fără onorariu, sursa: CRAVCITECH, UNTHA shredding technology GmbH) 

Poza 1: Sebastian Cravcenco, administrator al CRAVCITECH în Brașov/România. 

Poza 2: LR1000 de la UNTHA toacă fiabil deșeuri de lemn din ateliere de prelucrare a lemnului.   

 

 

UNTHA shredding technology 

50 de ani de fiabilitate în tehnica tocării lemnului 

UNTHA shredding technology dezvoltă și produce sisteme de tocare fiabile conform cerințelor beneficiarului. Domeniul de 

activitate cuprinde de la prelucrarea materialelor pentru reciclare până la valorificarea resturilor și deșeurilor de lemn și 

pregătirea biomasei pentru ardere. Astfel compania își aduce aportul important pentru păstrarea resurselor, valorificarea  și 

reducerea sustenabilă a deșeurilor . 

UNTHA a fost înființat în 1970 și are sediul principal în Kuchl lângă Salzburg. Firma are cca. 300 de angajați calificați și este 

reprezentat pe plan mondial în peste 40 de țări și continente. Astfel UNTHA este unul din cei mai importanții producători într-

o branșă care este în continuă dezvoltare, cu orientare spre viitor. 


