
Scule electrice portabile 

Mica mecanizare  

Protecţia muncii

Accesorii şi consumabile

02

03

04

05

Scule de mȃnă    01

www.dharma-utilaje.ro 

ARMA
UTILAJESusținem

performanța!



Angajamentul faţă de clienţii noştri este de a le 
oferi durabilitate şi performanţă prin furnizarea 
de soluţii inovatoare.  Fie că este vorba de 
tehnologia LITHIUM-ION, sistemele M12™ Fuel, 
M18™ Fuel & M28™, accesoriile de economisire a 
timpului sau produsele inovatoare de mână, 
gama Milwaukee este dedicată livrării unui �ux 
constant de soluţii avansate care oferă o 
productivitate sporită şi durabilitate de neegalat.

SCULE ELECTRICE PORTABILE

ACCESORII ȘI CONSUMABILE

Dharma Utilaje SRL este o companie cu capital privat românesc, în�ințată în anul 2013. Obiectul de activitate 
al �rmei este comercializarea de scule electrice portabile, scule de mână, accesorii și consumabile, utilaje de 
mică mecanizare, utilaje speci�ce dar și o gamă variată de articole pentru protecția muncii. Soluțiile Dharma 
Utilaje  pot � aplicate cu succes în construcții, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalului, industria mobilei, 
service-uri auto, lucrări de mentenanță, lucrări electrice, lucrări de instalații, lucrări de montaj, grădinărit, 
agricultură precum și în multe alte domenii de activitate.

Sub deviza “ SUSȚINEM PERFORMANȚA!” oferim clienților noștri produse profesioniste și îi asigurăm de tot 
sprijinul necesar pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Căutăm în permanență să ne 
diversi�căm oferta de produse și servicii pentru a reuși să satisfacem cele mai exigente nevoi.

Oferim accesorii şi consumabile de înaltă calitate, 
care pot contribui la creșterea productivității, 
siguranței și calității diferitelor aplicații industriale 
pentru care sunt concepute, de la atelierele mici 
până la marile șantiere. Acestea sunt potrivite 
pentru mașinile �xe și portabile, �ind utilizate 
pentru găurirea, tăierea, șlefuirea și �nisarea 
oricărui material utilizat în sectorul industrial. O 
gamă largă de produse sunt  special concepute 
pentru operațiile de tăiere, găurire, �xare pentru 
a satisface nevoile sectorului construcțiilor. 
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DISCURI ABRAZIVE 

ANCORE CHIMICE

SCULE DE MÂNĂ 



Pentru domeniul construcțiilor asigurăm utilaje 
de mică mecanizare de calitate care să susțină 
proiectele clienților noștri.  Aceste utilaje de 
construcții cuprind maiuri compactoare, tăietoare 
de asfalt / beton, plăci compactoare, vibratoare de 
beton și mașini de �nisat betonul, precum și alte 
utilaje de calitate.

MICA MECANIZARE

PROTECȚIA MUNCII

Portofoliul Dharma Utilaje este format din branduri renumite ca: 

Colecția vastă pe care o punem la dispoziție, de 
îmbrăcăminte de lucru, încălțăminte de protecție 
și PPE protejează muncitorii din diverse industrii 
cum ar � petrol și gaze, sudură, minerit, 
agricultură, transport, industria chimică, 
construcții, mentenanță și multe altele. Produsele 
comercializate oferă protecție împotriva riscurilor 
împotriva �ăcărilor, a arcului electric, substanțelor 
chimice, a metalelor topite, temperaturilor, a 
frigului, a ploii și ESD. Născute din necesități 
pentru locurile de muncă sub-zero și dezvoltate 
de echipe de ingineri avansați, jachetele încălzite 
Milwaukee® M12™ combină 
tehnologia patentată de 
încălzire cu �bră de carbon 
cu puterea și durabilitatea 
bateriilor M12™ REDLITHIUM™ 
pentru a lupta împotriva 
temperaturilor extreme. 

Bossong- �rmă producătoare 
de ancore mecanice și 
chimice
 

Portwest- lider pe piața de 
echipamente de protecție 

Milwaukee - producător de top  în 
industria sculelor electrice portabile 
și a accesoriilor destinate utilizatorilor 
profesioniști din întreaga lume

Ima Abrasivi- �rmă producatoare 
de discuri abrazive 



OBIECTIVE - Dezvoltarea continuă a �rmei și satisfacerea nevoilor clienților în funcție de complexitatea 
                         lucrărilor pe care le desfășoară.

VIZIUNE      - Echipă formată din oameni harnici, dedicați, care contribuie la dezvoltarea acestei companii. 
Credem că ideile prind viața în echipă și că �ecare membru prin abilitățile, experiențele și 
perspectivele unice pe care le aduce, înseamnă plus valoare. 

VALORI        - Dezvoltarea continuă  |  Flexibilitate  |  Perseverență  |  Etică în afaceri

ARMA
UTILAJE

0786.588.687  0786.361.708  0786.949.700    comenzi@dharma-utilaje.ro    Intrarea Vaselor nr 5,  Sector 2, București 

GAMA DE PRODUSE

Accesorii și consumabile

Aparate de sudură, tăiere și consumabile

Aplicare, gresare și ungere

Aspiratoare, ventilatoare, su�ante

Boxe și radiouri șantier

Echipamente de lucru cu acumulatori

Echipamente de lucru și protecția muncii

Echipamente de manipulat

Generatoare, pompe, motopompe

Mașini prelucrare metal, lemn, tablă, pro�le

Parcuri, grădini, agricultură

Scule de mână

Scule electrice cu acumulatori

Scule electrice cu �r

Scule pentru electricieni

Scule pentru instalatori

Scule pentru service-uri auto

Scule pneumatice, compresoare

Sisteme de �xare

Sisteme de iluminat 

Testare și măsurare

Utilaje mica mecanizare

SERVICII
Reparații scule electrice prin rețeaua 
de service-uri partenere
Garanții și extragaranții
Livrare și transport
Demonstrații în situ
Suport tehnic 
Dharma Club - program de �delizare


