
CATALOGUL PRODUSELOR



SCURT ISTORIC
SA ”MOLDAGROTEHNICA” a fost fondată la 17 aprilie 1944 și reprezenta un atelier de reparație a 

mașinelor agricole. 

În 1976 uzina a fost reorganizată în asociație de producție. În 1995 AP „Moldagrotehnica” a fost 
reorganizată în Societatea pe Acțiuni „Moldagrotehnica”.

În 1999 firma germană “DEKRA CERTIFICATION SERVICES” certifică petru prima dată ”Sistemul de 
Asigurare a Calității” în corespundere cu standartul internațional ISO 9001, care a fost recertificat în anii 
2003, 2006, 2009, 2012 pînă în anul 2015 

În ultimii ani, compania a stabilit relații strînse cu companiile europene: Olandeza - AP MACHINEBOUW, 
Slovena - SIP, Germana - WIRGEN, Kijner Import-Export și Italiană-MAURA.

Din 2000 până în 2005 “Moldagrotehnica” SA anual devine Laureat a Premiului de Stat în domeniul 
Calității, Productivității și Competitivității.









Plugul reversibil semipurtat PR(XM)  Plugurile reversibile PR(XM) sunt destinate 
aratului solului la o adâncime de până la 40 cm. Seria 
PR(XM) are la bază trupiţe şi antitrupiţe de producere 
«BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A.» – Spania. Aceste 
pluguri răspund ultimilor cerinţe ale pieţii: sigure, 
eficiente şi simple la reglaj.

Denumirea indicelui PR(XM)-5 PR(XM)-6 PR(XM)-7 PR(XM)-8
Necesarul de putere, c.p 200 250 300 350
Productivitatea, ha/h 2,5 3,0 3,5 4,0
Lăţimea de lucru, cm 160-250 192-300 224-350 264-400
Lăţimea de lucru a unei trupiţe, cm 32-50 32-50 32-50 32-50
Numărul organelor de lucru 5 6 7 8
Viteza de lucru, km/h 8-10 8-10 8-10 8-10
Viteza de transport, km/h 12 12 12 12
Adîncimea de prelucrare, cm 40 40 40 40
Masa, kg 2100 2500 2900 3300

Pluguri și scarificatoare



Plug reversibil PR(PO)  Plugurile reversibile de tip PR(PO) sunt 
destinate aratului solului la o adâncime de până la 30 
cm. 

 Seria  PR(PO)  înseamnă o nouă generaţie 
de pluguri produse de SA «Moldagrotehnica», 
care au la bază trupiţe de producere «BELLOTA 
HERRAMIENTAS, S.A.» – Spania. Aceste pluguri 
răspund ultimilor cerinţe ale pieţii: sigure, eficiente 
şi simple la reglaje. 

Denumirea indicelui PR(PO)-3 (2+1) PR(PO)-4 (3+1) PR(PO)-5 (4+1)
Necesarul de putere, c.p 90 120 150
Productivitate, ha/h 0,51-0,96 0,67-1,28 0,84-1,6
Lăţimea de lucru, m 0,84-1,2 1,12-1,6 1,4-2,0
Lăţimea de lucru a unei trupiţe, m 0,28-0,40 0,28-0,40 0,28-0,40
Viteza de lucru, km/h 6-8
Viteza de transport, km/h 15
Adîncimea de prelucrare, cm 30
Distanţa între trupiţe, mm 950
Distanţa sol-cadru, mm 800
Dimensiuni de gabarit, m 1.8x3.1x1,72 2.2x3.7x1.72 2.5x4.4x1.72
Masa, kg 740 980 1170

•	 cormană elicoidală (1) şi piept  cormană (2) – BELLOTA 
•	 brăzdar (3) cu daltă (4).   – BELLOTA 
•	 cormană suplimentară (5) – BELLOTA 
•	 plazul (6) - BELLOTA



Plug purtat cu trei trupițe PLN-3-35  Plugul purtat cu trei trupiţe PLN–3-35 este 
destinat pentru aratul solului sub diferite tipuri de 
culturi la o adâncime de până la 30 cm. 

 PLN–3-35  poate fi exploatat în toate zonele 
climaterice, pe cîmpuri fără pietre sau alte obstacole 
rigide. Construcţia permite, în caz de necesitate,  
agregatarea în spate a grapei cu colţi. 

Denumirea indicelui PLN-3-35
Tipul plugului purtat
Necesarul de putere, c.p. 80-100
Productivitatea, ha/h 0,75 – 0,95
Lăţimea de lucru, m 1,05
Viteza de transport, nu mai mare de, km/h 15
Dimensiuni de gabarit, m 1,6x2,6x1,2
Masa, kg 483

Pluguri și scarificatoare



Scarificatoare de profunzime cu ancore SPA  Scarificatoarele cu ancore SPA-2/2.5/3/3.8 sunt 
destinate prelucrării solului la o adâncime adecvată, 
urmată de o singură prelucrare la suprafaţă înainte 
de semănat.

 Această modalitate de prelucrare a solului 
îmbină avantajele aratului și ale grapării şi elimină 
tot odată anumite dezavantaje, tipice arăturii adânci, 
precum ar fi formarea tălpii şi dimensiunea excesivă 
a brazdelor.

Denumirea indicelui SPA-2 SPA-2.5 SPA-3 SPA-3.8
Lăţimea de lucru, m 2 2.5 3 3.8
Productivitatea, ha/h 0,8-1,6 1,0-2,0 1,2-2,4 1,5-3,0
Viteza de lucru, km/h 4-8
Adâncimea de prelucrare, cm 10-45

Putere tractor corespunzător la adâncime, c.p.
De la 10 până la 30 cm 80-130 150-180 160-250 270-400De la 30 până la 50 cm
Consum de combustibil, l/h 8-15
Dimensiuni de gabarit, m 2.0x2.7x1.6 2.7x2.7x1.6 3.3x2.8x1.7 4.0x2.8x1.7
Masa, kg 1050 1250 1700 2700



Grapă cu discuri grele pentru livezi BDST-2,5  Grapa cu discuri grele pentru livezi BDST – 2,5 
este destinată pentru afânarea adâncă şi distrugerea 
buruienelor între rândurile de livezi, precum şi 
prelucrarea solului în câmp deschis după recoltarea 
diferitor tipuri de culturi.

Denumirea indicelui BDST-2,5
Lăţimea de lucru, m 2,5
Productivitatea, ha/h 1,5
Necesarul de putere, c.p. 70 – 90
Viteza de lucru, km/h 6 – 10
Viteza de transport, km/h 15
Adâncimea de lucru, cm 15-18
Unghiul maxim de atac, grade 0-30
Cantitatea de discuri, buc 20/1
Diametrul discului, mm 660/510
Sarcina asupra unui disc, kg 60
Dimensiuni de gabarit (lucru), LxBxH, m 4,56x3,1x0,9
Dimensiuni de gabarit (transport), LxBxH, m 2,85x2,75x1,1
Masa, kg 1200

AVANTAJE:

•	 Prelucrarea efectivă între rîndurile de livezi;  
•	 Deplasarea laterală de la axa tractorului;
•	 Asigurarea zonei de protecție minimale - 15 cm;
•	 Posibilitea utilizării la îndeplinirea operației de 

dezmiriștire.

Grape și cultivatoare



Grapa cu discuri de tipul GD-3,6  În ultimul timp în agricultura mai multor ţări 
se evită aratul, utilizând în schimb ca operaţie de 
bază graparea solului. Aplicînd această tehnologie 
şi respectînd asolamentul, putem  efectua aratul o 
dată la 4 ani. Ca rezultat , considerabil diminuăm 
cheltuielile  de timp şi combustibil.
 Grapa cu discuri propusă în noua tehnologie 
de SA Moldagrotehnica este GD-3,6 – destinată 
prelucrării solului după recoltarea diverselor culturi.

AVANTAJE:

•	 Prelucrarea solului pînă la 20 cm la o singură trecere;
•	 Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu 

dimensiuni excesive;
•	 Consum de combustibil redus;
•	 Construcţie rigidă şi simplă din punct de vedere a 

exploatării.

Denumirea indicelui GD-3,6
Neesarul de putere, c.p. 180-250
Lăţimea de lucru, m 3,6
Productivitatea, ha/h 2,16
Viteza de lucru, km/h 6 – 10
Adîncimea de prelucrare, m 15-20
Unghiul maxim de atac, grade 15-30
Dimensiuni de gabarit (lucru), LxBxH, m 7,06x1,2x3,6
Masa, kg 3600



Grape cu discuri grele BDT  Grapele cu discuri grele BDT sînt destinate 
prelucrării solului după recoltarea diverselor tipuri 
de culturi atât prăşitoare cît şi cerealiere, prelucrarea 
câmpurilor înţelenite, prelucrarea solului după arat în 
scopul pregătirii câmpului către semănat.

AVANTAJE:

•	 Prelucrarea solului pînă la 18 cm dintr-o singură trecere;
•	 Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu 

dimensiuni excesive;
•	 Mărunțirea eficientă a resturilor vegetale;

Denumirea indicelui BDT-3 BDT-7
Lăţimea de lucru, m 3,0 7,0
Productivitatea, ha/h 1,8 4,2
Necesarul de putere, c.p. 80 – 100 150 – 220
Viteza de lucru, km/h 6 – 10 6 – 10
Viteza de transport, km/h 15 15
Adâncimea de lucru, cm 15-18 15-18
Unghiul maxim de atac, grade 6-18 6-18
Cantitatea de discuri, buc 29 61/4
Diametrul discului, mm 660 660/510
Sarcina asupra unui disc, kg 61 61
Dimensiuni de gabarit, m 4,45x3,4x1,15 4,48x7,25x1,15
Masa, kg 1710 3700

Grape și cultivatoare

BDT-3

BDT-7



Grapa cu discuri ușoare GDU  Grapa cu discuri uşoare GDU este destinată 
prelucrării solului după recoltarea diverselor tipuri de 
culturi, prelucrarea solului după arătură, prelucrarea 
solului între rândurile de vii şi livezi, precum şi pentru  
pregătirea solului către semănat.

Denumirea indicelui GDU-3,2
Tipul tractat
Productivitatea, ha/h 1,28-2,56
Lăţimea de lucru, m 3,2
Numărul de baterii, buc. 4
Numărul de discuri, buc 36
Diametrul discurilor/grosimea, mm 460/4
Viteza de lucru, mm 4-8
Unghiul de atac max., grade 18
Adâncimea de lucru max., cm 10
Necesarul de putere, c.p. 65
Dimensiuni de gabarit, m 3,3х3,4х1,05
Masa, kg 900

AVANTAJE:
•	 Calitatea înaltă a stratului prelucrat, fără bolovani cu 

dimensiuni excesive;
•	 Prelucrarea solului pînă la 10 cm la o singură trecere;
•	 Consum de combustibil redus;
•	 Construcţie rigidă şi simplă din punct de vedere a 

exploatării;
•	 Mărunțirea eficientă a resturilor vegetale.



 Cultivatorul CPS-4 este destinat pentru 
prelucrarea totală a solului în scopul pregătirii terenului 
către semănat, nimicirea buruienilor, afânarea solului 
cu fărâmiţarea concomitentă a bulgărilor.

Cultivator pentru prelucrarea totală 
a solului CPS-4

Denumirea indicelui CPS-4 CPS-4-03
Lăţimea de lucru, m 4 4
Productivitatea, ha/h 2,0 2,0
Adâncimea de prelucrare, cm 12 12
Necesarul de putere, c.p. 80 80
Viteza de lucru, km/h 6 – 12 6 – 12 
Dimensiuni de gabarit, m
Lungimea 4000 2500
Lăţimea 4000 4000
Înălţimea 1100 1100
Masa, kg 680 680

AVANTAJE:

•	 Distrugerea eficientă a buruienilor în faza de încolțire;
•	 Pregătirea solului către semănat pe cîmpuri arate sau 

discuite;
•	 Formarea patului germinativ la adîncimea de la 2 pînă 

la 12 cm.;
•	 Consum de combustibil redus;
•	 Sistemul   de   prindere purtat și tractat este 

interschimbabil.

Grape și cultivatoare



 Cultivatoarele universale de tip CUP sunt 
destinate pentru prelucrarea premergătoare 
semănatului de precizie, prelucrării între rânduri, 
introducerea îngrăşămintelor, afânării şi muşuroirii 
plantelor prăşitoare cu lăţimea între rânduri de 45 - 
70 cm.

Cultivator universal de tip CUP

AVANTAJE:
•	 Distrugerea eficientă a resturilor vegetale și afînarea 

solului între rînduri semănate la distanța de 45-70 
cm;

•	 Întroducerea îngrășămintelor în sol în perioada de 
vegetație a culturilor;

•	 Norma de administrare a îngrășămintelor este 
reglabilă, de la 28 pînă la 505 kg/ha.

Denumirea indicelui CUP-4,2 CUP-4,2FS CUP-5,4 CUP-5,4FS CUP-5,6 CUP-5,6FS
Necesarul de putere, c.p. 80 80 80 80 80 80
Productivitatea, ha/h min. 2,1 2,1 2,7 2,7 2,8 2,8
Viteza de lucru, km/h 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10
Viteza de transport, km/h max. 15 15 15 15 15 15
Adâncimea de lucru, cm 6-16 6-16 6-16 6-16 6-16 6-16
Lăţimea de lucru, m 4,2 4,2 5,4 5,4 5,6 5,6
Garda la sol, mm minim 300 300 300 300 300 300
Numărul de rânduri prelucrate 6 6 12 12 8 8
Dimensiunile de gabarit, m 2,5*4,34*1,5 2,5*4,34*1,5 2,5*5,3*1,5 2,5*5,3*1,5 2,5*5,8*1,5 2,5*5,8*1,5
Greutatea, kg maxim 675 910 960 1250 820 1180



Combinator CNS-3/5/6  Combinatoarele-cultivatoarele CNS-3/5/6  sunt  
destinate  pregătirii  solului  pentru  semănat.

AVANTAJE:

•	 Îndeplinirea concomitentă a patru operaţii:

✓ Discuirea solului ✓ Fărămițarea solului

✓ Nivelarea solului ✓ Cultivarea solului

Denumirea indicelui CNS-3 CNS-5 CNS-6
Productivitatea, ha/h 2.4-3.3 4.0-6.0 4.8-7.2
Lăţimea de lucru, m 3.0 5.0 6.0
Adânc. prelucr. solului, cm 8-12
Viteza de lucru, km/h 10-15
Dimensiuni de gabarit, m 5.8x1.2x3.3 5.8x1.2x5.3 5.8x1.2x6.3
Necesarul de putere, c.p. 130 180 220
Masa, kg 2600 4800 5700

CNS-3

CNS-6

Grape și cultivatoare



Cultivator cu discuri CAU-4.4  Cultivatorul cu discuri CAU-4,4 este un 
utilaj universal pentru prelucrarea miriştii, pentru 
prelucrarea de bază fără răsturnarea brazdei precum 
şi pregătirea către semănat. O singură trecere - patru 
operațiuni: afînarea, amestecarea resturilor vegetale 
cu solul, nivelarea stratului superficial, tasarea.

Denumirea indicelui CAU-4,4
Lăţimea de lucru, m 4,4
Lăţimea de transport, m 3
Numărul de cuţite săgeată 11
Numărul de discuri nivelatoare 8
Diametrul discului nivelator, mm. 510
Adîncimea de lucru max, cm. 20
Puterea necesară, c.p. 150
Viteza de lucru, km/h 12
Productivitatea, ha/h. 4
Masa, kg. 2100
Dimensiuni de gabarit, m. 4,5*3,0*2,4



   Cultivator universal pentru prelucrarea     
solului KSPS

 KSPS este unul dintre cele mai multifuncţionale 
cultivatoare existente astăzi în piaţă, care este destinat 
pentru prelucrarea miriştii şi afînarea adîncă, 
prelucrarea superficială înainte semănatului  de 
primăvara. Prima prelucrare pe mirişte după recoltare, 
afînarea adîncă pînă la 35 cm., încorporarea  în sol a 
îngrăşămintelor vegetale şi animaliere.

Denumirea indicelui КSPS 5,7 КSPS 8,0
Lăţimea de lucru, m. 5,7 8,0
Lăţimea de transport, m 3,0 3,0
Cantitatea de organe de lucru, buc. 21 29
Distanţa între organele de lucru, cm 27 27
Masa, kg 6880 8450
Puterea necesară tractor, c.p. 260 330

Grape și cultivatoare



Denumirea indicelui CST-4
Numărul de secții 4
Lățimea între rînduri, mm 700
Masa, kg. 1250
Puterea necesară, c.p. 150
Viteza de lucru, km/h 10

Cultivator STRIP-TILL  Cultivator  pentru  lucrarea  solului 
corespunzător tehnologiei STRIP – TILL 

 Tehnologia Strip-Till, prevede lucrarea miriştii 
în fîşii cu lăţimea de 25 cm., la o adîncime de 20-40 
cm., iar spaţiul dintre fîşii rămîne absolut nelucrat. În 
aşa fel se supune prelucrarii doar 30 % din întreaga 
suprafaţă, spaţiul de dezvoltare a radăcinii plantei. 

 Concomitent cu lucrarea în fîşii a solului, 
cultivatorul CST-4 este dotat cu sistem de fertilizare 
pentru administrarea îngrăşămintelor în formă solidă 
sau lichidă. Resturile vegetale rămase la suprafaţă 
menţin umiditatea în sol. 

 Tehnologia dată prevede însămînţarea imediată 
în fîşiile lucrate cu cultivatorul CST-4, fără lucrări 
suplimentare specifice tehnologiilor tradiţionale. 

 În final, la procesul de lucrare a solului şi 
semănat se antrenează mai puţină tehnică cu mai 
puţin consum de combustibil şi mai puţin personal 
pentru exploatare.



 Semănătoarea pneumatică de precizie SPP este 
destinată semănatului plantelor în cuiburi, bob cu 
bob, la o anumită distanţă reglabilă între ele. Setul de 
discuri distribuitoare permite semănatul porumbului, 
floarea soarelui, mazărei şi a altor culturi cu seminţe 
asemănătoare după formă şi dimensiuni, în rînduri 
cu distanţa între ele de 45-70 cm. Semănătorile SPP 
sunt dotate şi cu dispozitiv pentru introducerea în sol 
a îngrăşămintelor. 

Semănători pentru plante prășitoare de tip SPP

Denumirea indicelui SPP-4 SPP-4FS SPP-6 SPP-6FS SPP-8 SPP-8FS
Necesarul de putere, c.p. 30-45 30-45 60-80 60-80 90-100 90-100
Productivitatea, ha/h 0,9-1,4 0,9-1,4 1,6-3,36 1,6-3,36 1,7-4,48 1,7-4,48
Lăţimea de lucru,m 2,8 2,8 4,2 4,2 5,6 5,6
Adîncimea semănatului,cm 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12
Distanţa între rînduri, cm 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70
Numărul de rînduri 4 4 6 6 8 8
Viteza de lucru 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Dimensiuni de gabarit, m 1,75*3,5*2,1 1,75*3,5*2,1 1,75*4,4*2,2 1,75*4,4*2,2 1,75*5,8*2,5 1,75*5,8*2,5
Masa, kg 500 720 700 920 900 1200

Semănătorile SPP la 
comandă pot fi echipate 
cu sistem electronic de 
control a însămînțării.

Semănători și tăvălugi



Semănătorile  de  precizie SK-DF  Semănătorile   de precizie  SK-DF reprezintă 
o  nouă  generație de semănători produse  de  SA 
Moldagrotehnica care sunt destinate semănatului 
culturilor prășitoare, distribuind cîte un grăunte în 
fiecare cuib, permițînd economisirea materialului 
săditor de aproximativ trei ori. Diversitatea discurilor 
distribuitoare permit efectuarea însămînţării 
următoarelor culturi: porumb, floarea soarelui, 
culturile boboase (fasole, soie, etc.) 
 Discurile duble sînt perfecte oricărui tip de  
tehnologie de pregătire a terenului, fie ea tradiţională 
sau minimală (Minitill).

Denumirea indicelui SK-6DF SK-8DF
Puterea tractor, cp 100-120 120-150
Productivitatea, ha/h 2,5-3,4 3,4-4,5
Numărul de rînduri 6 8
Viteză de lucru, km/h 6-8
Viteză de transport, km/h 10-15
Sistem de transport - Da
Distanța între rînduri, cm 45-70 70
Lăţimea de lucru, m 4,2 5,6
Adîncimea de semănat, cm 2-12
Adîncimea de introdus îngrășăminte, cm 2-15
Masa, kg 1500 2100

Aparat de 
însămînțare

KLEINE-
Germania 



Semănătoare de precizie de tip “Multicorn”  Semănătorile de precizie SK sunt destinate 
semănatului culturilor prășitoare, distribuind cîte 
un grăunte în fiecare cuib, permițînd economisirea 
materialului săditor de aproximativ trei ori. Diversitatea 
discurilor distribuitoare permit efectuarea însămînţării 
următoarelor culturi: sfeclă de zahăr, porumb, floarea 
soarelui, culturile boboase (fasole, soie, etc.).

Denumirea indicelui SK - 6 SK – 6 FS SK – 8 SK – 8 FS SK - 12 SK – 12FS
Productivitatea, ha/h 1,62-3,36 1,62-3,36 2,16-4,48 2,16-4,48 3,24-4,48 3,24-4,48
Lăţimea de lucru, m 4,2 4,2 3,6-5,6 3,6-5,6 5,40 5,40
Distanţa între rînduri, cm 45 – 70 45 – 70 45 – 70 45 – 70 45 45
Adîncimea semănatului, сm 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Numărul de rînduri 6 6 8 8 12 12
Viteza de lucru, km/h 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Dimensiuni de gabarit 1,8х4,2х2,1 1,8х4,2х2,1 2,58х7,5х2,1 2,58х7,5х2,1 2,58х7,5х2,1 2,58х7,5х2,1
Masa, kg 580 670 720 1200 1250 1500

Semănători și tăvălugi



Semănătoarea universală purtată SUP29BP/DK  Semănătoarea universală purtată SUP29BP/
DK este destinată semănatului  în rânduri, a seminţelor 
plantelor de cultură (grâu, orz, ovăz, mazăre,  rapiţă, 
mei, mac, in, mărar, trifoi, lucernă şi altele).

Denumirea indicelui SUP-29BP/DK
Panta maximă a terenului 60
Tractor necesar, cp От 65
Nr. de rânduri 29
Distanţa minimă între rânduri 12,5 см
Tipul aparatelor de distribuţie Distribuitori
Tipul brăzdarelor Disc
Lățimea de lucru 3,62
Tipul marcatoarelor de urmă Telescopic
Tipul organelor de nivelare şi aco-
perire

grapa cu inele

Viteza de deplasare în lucru, km/h 5-10
Viteza de deplasare în transport, km/h pînă la 15
Productivitate, ha/h 1,1-1,4
Dimensiuni de gabarit, m 2,10x4,22x1,40
Masa, kg 970



Semănătoare universală purtată SUP32DK/FL Semănătoare universală purtată SUP32DK/FL este 
destinată pentru semănatul în rânduri a seminţelor 
plantelor de cultură: grâu, orz, ovăz, mazăre,  mei, rapiţă, 
mac, in, mărar, trifoi, lucernă şi altele asemănătoare ca 
dimensiuni şi formă, concomitent cu administrarea de  
îngrăşăminte chimice granulate.

Denumirea indicelui SUP-32DK/FL
Tractor necesar (CP) 100
Număr de brăzdare 32
Tipul brăzdarelor disc dublu
Distanţa între brăzdare 12,5
Lăţime de lucru 4
Adâncime de lucru 2-8 см
Capacitate seminţe, dcm³ 400
Capacitate îngrăşământ, dcm³ 350
Distribuitor seminţe Cilindru cu pinteni dublu
Distribuitor îngrăşăminte Cilindru canelat
Transport seminţe si îngrăşăminte Cădere libera prin tub comun
Viteza în lucru, km/h 5-10
Viteza în transport km/h 15
Marcatoare de urmă telescopic
Masa 1590

Semănători și tăvălugi



Tăvălug TIT – 7.2  Tăvălugul TIT – 7.2 este destinat pentru tasarea 
solului înainte şi după semănat, afînarea şi ermetizarea 
stratului superficial, fărămiţarea bulgărilor, distrugerea 
pojghiţei superficiale şi nivelarea stratului superficial 
recent prelucrat.

AVANTAJE:
•	 îmbunătăţeşte uniformitatea răsăririi culturilor;
•	 efectuază o procedură destul de efectivă contra eroziunii 

solului, contra vînturilor  puternice şi a altor factori 
distructivi;

•	 păstrează umiditatea în sol; 
•	 poate fi utilizat pe toate tipurile de sol în afara de cele 

înfundate cu pietre şi cele care au o pantă mai mare de 
8 grade.

Denumirea indicelui TIT-7.2
Productivitatea, ha/h 8,64
Necesarul de putere, c.p. 60-80
Lăţimea de lucru, m 7,2
Viteza de lucru, km/h 12
Dimensiuni de gabarit, mm Transport Lucru
- Lăţimea 2250 7200
- Lungimea 5450 3200
- Înălţimea 1500 1100
Masa, kg 2150

•	 discuri inelare cu pinteni,  
•	 discuri inelare cu colţi,
•	 discuri inelare cu colţi pentru curăţirea 

celor două menţionate mai sus.



Platforma pentru livezi  Platforma pentru livezi este destinată pentru 
asigurarea suportului la înălţimi a muncitorilor 
la tăiatul în uscat a livezilor, precum şi la culesul 
fructelor. Utilizarea platformei contribuie la majorarea 
semnificativă a productivităţii muncii. Construcția 
specială permite deplasarea părților de lucru, împreună 
cu muncitorii și utilajul necesar la înălțimea de pînă la 
2,6 m. de la suprafața solului. Procesul de ridicare este 
asigurat de sistemul hidraulic. 

Denumirea indicelui PL6
Parametrii de transport
Lungimea, mm 5100
Lăţimea, mm 1450
Înălţimea, mm 1450
Parametrii de lucru
Lungimea de lucru, mm 5100
Lăţimea, mm 2450
Înălţimea de lucru, mm 2600
Numărul locurilor de muncă 6
Necesarul de putere, c.p. 25-60
Nr. admisibil de containere pe platformă, buc. 3
Tip sistem de ridicare Hidraulic

Mașini pentru recoltare



Cărucior pentru containere  Căruciorul este destinat transportării 
containerelor în livezile moderne de tip intensiv cu 
lăţimea între rînduri mai mică sau egală cu 2,5 m. şi 
raza de întoarcere nu mai mare de 4,0 m. Se produce 
de două tipuri, cu și fără borduri.

Denumirea indicelui СL6
Tip semitractată
Masa admisibilă, kg 2500
Înălţimea platformei, mm 400
Lăţimea urmei, mm 1600
Dimensiuni platformă, mm 1000x5000
Numărul de locuri sub container 5
Necesarul de putere, c.p. 25-60 Varianta cu borduri



Presa de balotat paie PBP-1,6  Presa de balotat PBP-1,6  este  destinată  
balotării paielor, fînului, ierburilor și altor culturi 
furajere.

Construcție și principiu de funcționare. Presa de 
balotat PBP-1,6 este o mașină agricolă tractată cu 
acționare de la APP.

Denumirea indicelui PBP-1,6
Productivitatea, t./h 12
Lățimea de lucru, m 1,65
Numărul curselor pistonului/min 60
Necesarul de putere, c.p. 60-80
Dimensiuni de gabarit, m 5,4x2,65x1,53
Dimensiunele balotului, m 1,0x0,45x0,4
Greutate, kg 1500 Aparat de legat

RASSPE

Mașini pentru recoltare



Fărămițătorul de coardă de viță de vie FV Fărămiţătorul FV-1,7 este destinat fărămiţatului 
corzilor viţei de vie în urma curăţatului. FV-1,7 este 
agregatat cu tractoarele de 60 – 80 c.p. cu sistemul 
purtat  în 3 puncte la centru, cu acţionare de la APP 
(arborele prizei de putere)

Denumirea indicelui FV-1,7
Lăţime de lucru, m 1,7
Lăţime totală,m 1,87
Turaţii APP, rot/min 540
Numărul de cuţite 20
Necesarul de putere, c.p. 60-80
Dimensiuni anvelope 155/70x12
Masa, kg 660



Fărămiţătorul FZT Este destinat pentru fărâmiţarea 
crengilor cu ramuri (diametrul maxim 80 mm), corzilor 
de  viţă de  vie şi altor rămăşiţe vegetale în fracţiuni 
mici şi  presarea lor în brichete pentru utilizarea lor 
drept combustibil  solid la încălzirea  încăperilor.

Fărămiţătorul FZT

Denumirea indicelui FZT
Tipul Purtat
Viteza de transport, km/h 15
Diametrul maxim al crengilor, mm 80
Metoda de încărcare a masei manual
Rotaţiile arborelui, rot/min 540
Rotaţiile discului cu cuţite, rot/min 878
Rotaţiile pompei mecanismului hidraulic, rot/min 
Dispozitivul de avansare a masei Hidraulic reversibil 
Dimensiuni de gabarit, m 2,33x1,3x2,7
Masa, kg 750
Personal de deservire, persoane. 2

Mașini pentru recoltare



Combina pentru recoltarea porumbului CPT Combina pentru recoltarea porumbului CPT 
este destinată recoltării porumbului la ştiulete. 
Combina asigură:  desprinderea ştiuletelui de la 
tulpină; mărunţirea şi împrăştierea pe suprafaţa 
solului a tulpinilor; curăţirea ştiuleţilor de pănuşi 
şi transportarea lor  în buncărul de colectare; 
descărcarea ştiuleţilor din buncăr în remorcă.

Denumirea indicelui CPT
Numărul de rînduri 2
Productivitate minima, ha/h 0.7 
Viteza de lucru, km/h 5 – 7 
Tip mărunţitor cu cuţite orizontale rotative
Numărul de mărunţitoare, buc 2
Numărul de cuţite la mărunţitor, buc. 2
Lăţimea de lucru a mărunţitorului, mm 850
Înălţimea minimă de tăiere a tulpinilor, cm 12
Tipul mecanismului de curăţire valţuri din cauciuc și metalice
Volumul buncărului, m3 3,8
Înălţimea de descărcare a buncărului, mm 2750
Acţionare organelor de lucru De la APP
Numărul de turaţii APP, rot/min 540
Necesarul de putere, c.p. 60 – 80
Dimensiuni de gabarit BxLxH, mm 3190x4970x2980
Masa, kg 2000







Sera tunel tip S-9  Sera tunel tip S-9 este destinată pentru crearea 
microclimei favorabile pentru cresterea diferitor 
tipuri de culturi adaptate la mediul protejat. Partea 
superioara a serei contine o forma rotunjita ce asigura 
o incalzire mult mai eficienta si rapida datorita razelor 
solare si in acelas timp garanteaza o stabilitate contra 
vinturilor puternice. O astfel de forma mai garanteaza 
si o eficienta circulatie a aerului in interiorul serei.

Denumirea indicelui S9
Tipul serei de tip tunnel
Lățimea tunelului, m                                                               9  
Înălțimea (la margini/la centru), m                                 2.8/4.3
Lungimea (variante propuse), m                             7.5; 15; 30; 60
Dimensiunile ușii (lățimea/înălțime), m                              2.2/2.0
Intervalul de reglare a părților de ventilare        de la 0.8 pina la 1.8 m.       
Tipul peliculei și grosimea ei Cu stabilitate termica si iluminiscentă, 180 Mkm
Intervalul  de temperaturi, grade De la -100 C pînă la 500 C
Sarcina admisibilă (la căderea zapezii),  kg/m2 max 15
Viteza admisibilă a vîntului, m/s                      max 20

Sere



Sere tunel tip FT  Obţinerea unor cantităţi mari de legume şi 
pomuşoare, respectiv cu calităţi necesare a producţiei, 
este posibilă prin folosirea serelor tunel  tip FT,  
care sunt destinate pentru cultivarea culturilor date 
protejîndule de ploile acide şi razele solare.
 Simplicitatea construcţiei ne permite cu uşurinţă 
de a muta tunelul pe un alt teren.
 Scopul utilizării serelor tunel  tip FT este 
de a mări  productivitatea și mărirea perioadei de 
recoltare.

Dimensiunile serei 
intrun tunel: 6×6

Dimensiunile serei 
in doua tunele

6×9 12×6
6×12 12×9
6×15 12×12
6×18 12×15

Dimensiunile de gabarit a serei sunt:
•	 lățimea de 6 metri.
•	 lungimea poate fi mărită din 3 în 3 metri la dorința 

clientului.
•	 Înălțimea 4 metri.



Remorcă auto RA 2.2 Remorca de tip RA-2.2 este predestinata pentru 
transportarea  încărcăturii (produse agricole, 
echipamente turistice şi industriale, alte produse 
alimentare) cu greutatea de 700 kg .

Denumirea indicelui RA-2,2
Viteza de deplasare, km/h 80
Dimensiuni de gabarit, m 3,75*1,76*1,65
Volumul incarcaturii cu carcasa, m³ 3
Volumul incarcaturii fara carcasa, m³ 1
Greutatea transportată, kg 700
Masa remorcii, kg 350

Dimensiunile suprafetei de incarcare, m
Lungime 2.4
Latime 1.27

Alte tipuri de mașini



Freză rotativă FB Freza rotativă FB asigură prelucrarea optimă a 
solului pentru însământare, plantare răsaduri și 
aerarea solului. Cele 4 modele disponibile sunt ideale 
pentru pregătirea solului în sere, solarii, grădini, vii, 
livezi dar și lucrări agricole ușoare.

Denumirea indicelui FB-1600 FB-1800 FB-2100
Necesarul de putere, cp. 65 65 80
Lăţimea de lucru, m 1,6 1,8 2,1
Turaţia prizei de putere, rot./min 540 540 540
Nr. cuţite pe rotor 32 40 44
Dimensiuni de gabarit , m 0,6x1,7x1,0 0,6x1,9x1,0 0,8x2,2x1,0
Productivitate, ha/h 0,25 0,30 0,40
Adâncimea de lucru, mm 75 - 120 75 - 120 75 - 120
Masa, kg 335 360 410



Cărucior pentru transportarea hederelor Căruciorul pentru transportarea hederelor este 
destinat transportării hederelor la combinele pentru 
culturi cerealiere de marca SAMPO, CLASS, CASE, 
VECTOR, NEW HOLLAND ş. a.

Denumirea indicelui TJ
Tipul Purtat
Dimensiuni de gabarit, mm
Lungime 10 800
Lăţime 2000
Înălţime 1400
Masa, kg 530
Sarcina maximă admisibilă, kg 5000

Alte tipuri de mașini



Mașină de distrus resturi vegetale MDRV-2.5 Mașină de distrus resturi vegetale MDRV-2.5  este 
destinată curăţirii suprafeţei solului de resturile 
vegetale prin distrugerea acestora. Tocătura realizată 
este împrăştiată uniform pe suprafaţa solului. Se 
foloseşte în general după recoltare sau înaintea 
prelucrării solului.

Denumirea indicelui MDRV-2,5
Tipul maşinii purtata in transport si semipurtată în lucru 
Necesarul de putere,  c.p min. 80 
Turaţia la priza tractorului 540 rot./min. 
Tipul rotorului cu cuţite orizontal 
Număr de cuţite pe rotor 48 buc.( 24 stânga +24 dreapta) 
Cuţitele de taiere in forma de ”L” si ascuţite pe ambele laturi 
Lăţimea de lucru 2,5 m 
Împrăştierea tocăturii uniforma si reglabila ca lăţime cu ajutorul unor aripioare 
Dimensiuni de gabarit, m 1,28x2,80,x0,80 
Înălţimea de taiere reglabila cu ajutorul unui tăvălug care realizează şi o tasare a tocăturii 
Viteza de lucru 3 – 10 km/h 
Productivitatea tehnica 0,6-1,8 ha/h 
Masa 950 kg 



Împrăștietor de îngrășăminte MIS Împrăştietorul de îngrăşăminte MIS este destinat 
împrăştierii uniforme pe suprafaţa solului a 
îngrăşămintelor minerale pulverulente şi granulate, 
precum şi a seminţelor de plante medicinale şi furajere, 
lucernă, mălai, iarbă. Împrăştietorul este folosit în 
scopul hrănirii cu substanţă organică a culturilor de 
toamnă precum şi la însămânţarea terenurilor.

Denumirea indicelui MIS-600
Volumul buncărului, dm3 600
Împrăştierea Centrifugă, disc cu palete
Reglarea dispozitivului de dozare Manual, cu două manivele
Lăţimea zonei de împrăştiere, m 10 – 24
Viteza de lucru, km/h 6 – 8
Numărul de discuri împrăştietoare, buc 2
Numărul paletelor la un disc, buc. 2
Norma de administrare îngrăşăminte, kg/ha 5 – 315
Dimensiuni de gabarit, m 1,4x1.9x1.1
Masa, kg 240

Alte tipuri de mașini





Porți Garduri pentru alimentare Porți mobile

Standuri contenție

Dimensiuni, mm 50×1100×2000*

Dimensiuni, mm 50×1100×2000*

Dimensiuni, mm 50×1100×2000*

Dimensiuni, mm 50×1350×2000*

Dimensiuni, mm 48×900×2650* Dimensiuni, mm 106×1310×5016*

Dimensiuni, mm 126×1310×9016*

Dimensiuni, mm 1930×1250×2300*
* Dimensiuni standarte. La comandă executăm echipament dupa dimen-
siunele clientului.

Echipament zootehnic



Porți și garduri pentru viței

SeparatoareBoxe pentu viței Adăpători automate

Dimensiuni, mm 1011×1060×1558* Dimensiuni, mm 950×700×1757 Dimensiuni, mm 95×1135×1956*

Dimensiuni, mm 48×1100×1050* Dimensiuni, mm 48×1100×1050* Dimensiuni, mm 48×1100×3000*



 Semiremorca   este  destinată pentru   
transportarea animalelor (porcine, bovine, etc.) prin  
interiorul fermelor și complexelor zootehnice.

 Semiremorca este divizată în trei secțiuni pentru 
distribuirea uniformă a greutății pe toată suprafața 
platformei cu scopul evitării balansării.

 Semiremorca se echipează cu înveliș impermiabil 
(drept acoperis).

 Ridicarea și coborirea platformei se face cu ajutorul 
a doua cilindre hidraulice amplasate in suportii roților.

Denumirea indicelui SRA-6
Necesarul de putere, c.p. 80
Capacitatea de incarcare, kg Pina la 6000
Greutatea totala a remorcii, kg 8700
Împartirea greutatii totale, kg:
- pe sistemul de sprijin 1600
- pe remorca 7100
Dimensiuni de gabarit, m 7,85x2,55x2,85

Semiremorcă pentru transportarea animalelor

Echipament zootehnic
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