
ECHIPAMENTE  ȘI  MAȘINI  AGRICOLE
Soluții complete pentru o agricultură eficientă
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Cu o experien]\ de peste 90 de ani suntem unul din cei mai importan]i produc\tori de ma[ini agricole din România. Istoria companiei 
noastre ‘ncepe ‘n 1921 când industria[ul Socrat Lalu a ‘nfiin]at compania cu 16 angaja]i [i 3 strunguri. În numai 5 ani compania avea peste 
130 angaja]i care reparau vagoane de c\l\tori, injectoare de locomotiv\ [i f\ceau tucerie comercial\.

Produc]ia ma[inilor agricole ‘ncepe ‘n 1953 [i devine treptat principalul obiect de activitate al companiei. Produsele noastre 
sunt prezente acum ‘n ferme de pe tot teritoriul României cât [i ‘n ]\ri precum Rusia, Statele Unite, Ucraina, Ungaria, Slovenia, 
Bulgaria, Republica Moldova, Polonia, Italia sau ]\ri din Africa [i Asia.

În 1972 s-a realizat prima sem\n\toare (SPC6), produs care a devenit 
etalon al companiei. Vânz\rile ‘nregistrate au ‘ncurajat dezvoltarea 
gamei de sem\n\tori care au devenit rapid recunoscute pentru fiabilitate 
[i siguran]\ ‘n lucru. 

Gama noastr\ a fost completat\ treptat [i cu alte echipamente agricole, 
pentru a putea oferi clien]ilor no[tri toate ma[inile necesare unei ferme 
agricole [i cele mai bune solu]ii pentru rezultate optime.

În 1999 Mecanica Ceahl\u devine o societate cu capital integral privat 
[i intr\ `ntr-o nou\ etap\ de modernizare [i adaptare a activit\]ii la 
cerin]ele pie]ei.

Din 2006 compania este cotat\ la categoria 2 pe Bursa de Valori 
Bucure[ti având ac]ionari majoritari SIF Moldova (55%), Romanian 
Opportunities Fund (27,3%).

Pentru completarea ofertei [i modernizarea produselor ‘n anul 2003 s-au 
achizi]ionat 2 licen]e externe:
    Lemken - pentru pluguri reversibile [i compactoare
    Kleine - pentru sem\n\tori de mare precizie

Totul ‘n dorin]a de a oferi clien]ilor no[tri cele mai bune solu]ii pentru 
afacerea lor.

Suntem recunoscu]i ca fiind cel mai mare produc\tor român de utilaje 
agricole, adaptate cerin]elor specifice agricultorilor români precum [i 
condi]iilor din ]ara noastr\.

Compania noastr\ are implementat [i certificat sistemul de management 
integrat calitate [i mediu, ‘n conformitate cu standardele 
ISO 9001 [i ISO 14001.
Organismul de certificare este TÜV SÜD Management Service GmbH.
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Pluguri reversibile
Pentru a r\spunde cererilor clien]ilor no[tri am introdus ‘n gama noastr\ de utilaje [i plugurile, al\turi de unul din 
cei mai importan]i produc\tori mondiali – Lemken. Br\zdarele, trupi]ele [i dispozitivul de indexare sunt piese 
Lemken produse din o]eluri aliate tratate termic, dând un plus de rezisten]\ produsului, ceea ce ‘n final duce la 
costuri mai mici de mentenan]\ [i o perioad\ mai lung\ de amortizare a investi]iei.

OPAL 110/2     OPAL 110/3     OPAL 140/4     OPAL 140/5

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncime de lucru (m):
Num\r de trupi]e:

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Masa (kg):

80
0.6 - 1
0.30
2
2.5x1.6x1.65
700

100
0.9 - 1.5
0.30
3
3.4x1.6x1.65
900

160
1.2 - 2
0.30
4
4.6x2.6x1.65
1200

190
1.5 - 2.5
0.30
5
5.5x2.6x1.65
1435

6 PREG|TIRE SOL

CARACTERISTICI / COD PRODUS
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Men]in o structur\ de ‘nalt\ calitate a solului [i o ‘ncorporare eficient\ a resturilor vegetale.

Dispun de sistem de siguran]\ cu [urub de forfecare care asigur\ protejarea pieselor la supraefort.

Adâncime de lucru reglabil\ hidraulic.

Unghiul de atac poate fi reglat garantând astfel o p\trundere optim\ ‘n p\mânt.

Rapiditate ‘n reglare la pozi]ia de lucru/transport.

Pentru plugurile cu 4 trupi]e se poate extinde num\rul de trupi]e pân\ la maxim 5. 

Manevrabilitate foarte bun\.

Avantaje

Mecanism pentru reglarea lăţimii de lucru. Mecanism pentru trecerea roţii din poziţia de transport 
în poziţie de lucru şi invers.



Scarificatoare
Scarificatoarele noastre se remarc\ prin rezisten]\ la stres precum [i num\rul mare de ajust\ri care se pot face ‘n 
func]ie de condi]iile de lucru. Tipul de ancor\ folosit are ‘nclina]ie progresiv\, sp\rg\tor de brazd\ [i explozori 
laterali. Vârful este demontabil [i reversibil. Fabric\m 2 variante constructive pe dou\ l\]imi de lucru, ambele fiind 
dotate cu baterii de discuri ‘n vederea afân\rii [i compact\rii terenului.

CARACTERISTICI / COD PRODUS   MAS 5              MAS 7

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncime de lucru (cm):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Masa (kg):

160 - 240
2.5
pana la 65
2.7x3x1.2
1665

200 - 280
3.5
pana la 65
2.7x4x1.2
2100

8 PREG|TIRE SOL
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~ncetinesc evaporarea apei din sol.

F\râm\ bulg\rii de la suprafa]\.

Stratul de la suprafa]\ dup\ prelucrare nu ramâne neted ceea ce nu permite formarea crustei dure dup\ ploaie.

Sunt dotate cu [uruburi de forfecare pe fiecare sec]ie de lucru pentru protec]ie.

Reglajul adâncimii pentru sec]iile de lucru se face din comanda tiran]ilor tractorului iar reglajul adâncimii de 
lucru a bateriei cu discuri se face hidraulic.

Sunt dotate cu 5 sau 7 sec]ii de lucru.

Avantaje

Modul de dispunere al elementelor active.



Grape cu discuri
Proiectate pentru toate tipurile de sol aceste utilaje asigur\ o gam\ larg\ de utilizare, de la distrugerea buruienilor, 
sf\râmarea bulg\rilor, afânarea solului [i pân\ la nivelarea terenului ‘n vederea sem\natului. Alegerea este u[oar\ 
datorit\ faptului c\ dispunem de 9 variante constructive. Reglarea adâncimii de lucru se efectueaz\ din t\v\lugi (la 
cele care sunt echipate cu t\v\lugi) [i din modificarea unghiului de atac al bateriilor cu discuri. Reglajele ini]iale se 
fac o dat\ la ‘nceperea campaniei [i nu necesit\ ajust\ri ulterioare. Grapele cu discuri dispun de un sistem de 
reglare al unghiului de atac individual pentru fiecare baterie ‘n parte, de la 12 pân\ la 18 grade. Discurile folosite 
la realizarea acestor grape sunt de tip crestat sau lis.

CARACTERISTICI / COD PRODUS  GDT 251           GDT 281           GD 3.2 ME 

GRAPE U{OARE

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncime de lucru (cm):
Diametrul discului (mm):

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Productivitate (ha/h)

Masa (kg):

45
2.5
12
460
3.0x2.5x1.15
0.9 - 1.6
700

45
2.8
12
460
3.0x2.8x1.15
1 - 1.8
750

65
3.2
12
460
3.2x3.3x1.1
1.3 - 2.1
860
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GRAPE GRELE
CARACTERISTICI / COD PRODUS  GDG 421

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncime de lucru (cm):
Diametrul discului (mm):

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Productivitate (ha/h)

Masa (kg):

180
4.2
12 - 18
710 fata / 810 spate
7.7x2.43x1.72
1.8 - 3.0
3550



CARACTERISTICI / COD PRODUS  GD 3A               G D 3.5          GD 4.4         GD 5.2       GD 7 MS

GRAPE MIJLOCII

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncime de lucru (cm):
Diametrul discului (mm):

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Productivitate (ha/h)

Masa (kg):

100
3
12 - 18
660
4.64x3.37x1.25
1.73 - 2.13
1750

120
3.5
12 - 18
660
4.7x3.7x1.7
2 - 2.4
1950

160
4.4
12 - 18
660
5.5x2.8x2.5
2.2 - 2.8
3400

180
5.2
12 - 18
660
5.9x2.6x2
2.5 - 3.2
3950

220
7
12 - 18
660
5.1x3.85x2.35
4.5 - 5.9
4150
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~ncorporarea rapid\ a resturilor vegetale.
Rulmen]i tip UC (sferici [i oscilan]i, dublu capsulat) cu ‘ntre]inere redus\.
Cadru robust [i reglaje rapide.
Discuri din o]el cu bor cu autoascu]ire [i antiabraziune.
Spargerea bulg\rilor chiar [i a celor par]ial ‘nghe]a]i.
Preg\tirea stratului germinativ asigur\ o mai bun\ germinare [i o r\s\rire uniform\ rapid\ a tuturor culturilor.
Grapele grele pot lucra [i ‘n condi]ii grele chiar [i ‘n terenuri nepreg\tite de mult timp, ceea ce permite ‘ns\mân]area rapid\.
Permit ‘ncorporarea ‘ngr\[\mântului natural [i a gunoiului de grajd ‘ntr-o singur\ trecere, distrugând [i r\d\cinile 
buruienilor, ceea ce duce la un consum redus de erbicide.
Instrumente ideale pentru agricultura ecologic\.
Variante constructive atât pentru ferme mici cât [i mari.

Avantaje

Bateria cu discuri crestate pentru grapele mijlocii.



12 PREG|TIRE SOL

Freze
Frezele produse de Mecanica Ceahl\u asigur\ prelucrarea optim\ a solului pentru ‘ns\mân]are, plantare r\saduri 
[i aerarea solului. Cele 4 modele disponibile sunt ideale pentru preg\tirea solului ‘n sere, solarii, gr\dini de legume, 
vii, livezi dar [i lucr\ri agricole u[oare. Aceste produse sunt realizate ‘n urma colabor\rii cu compania FALC – Italia. 
Construc]ia robust\ a structurii este garan]ia unei durabilit\]i ‘ndelungate. Datorit\ prelucr\rii fine a solului se 
permite o ‘ncorporare atât a rezidurilor vegetale cât [i a semin]elor. Sunt pretabile punerii ‘n agregat cu tractoare 
‘ntre 45 [i 80 de cai putere.

65
1.8
540
40
0.6x1.9x1.0
0.30
75 - 120
360

CARACTERISTICI / COD PRODUS   FB 1400        FB 1600        FB 1800        FB 2100

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Tura]ia prizei de putere (rot./min):
Nr. cu]ite pe rotor:

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Productivitate (ha/h)

Adâncimea de lucru (mm)
Masa (kg):

45
1.4
540
28
0.5x1.5x1.0
0.22
75 - 120
305

65
1.6
540
32
0.6x1.7x1.0
0.25
75 - 120
335

80
2.1
540
44
0.8x2.2x1.0
0.40
75 - 120
410
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Rotor de form\ elicoidal\ proiectat pentru ‘nalt\ eficien]\.

4 cu]ite pe flan[\ cu plasare ‘n forma elicoidal\ pe rotor.

Cu]itele ‘n forma de C forjate la cald permit un consum de putere sc\zut [i economii de combustibil.

Transmisie lateral\ cu lan] pentru ‘ntre]inere u[oar\.

Adâncime de lucru de pân\ la 12 cm.

Patine de adâncime pentru copierea terenului.

Reglajul adâncimii de lucru facil cu ajutorul patinelor de adâncime.

Ap\r\toare cu rol de protec]ie dar [i de m\run]ire [i nivelare.

Avantaje

Dispunerea cuţitelor pe rotor.
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Compactoare
Orice agricultor ‘[i dore[te produc]ii mari la costuri minime. ~mpreun\ cu LEMKEN - Germania, am dezvoltat noua 
genera]ie de utilaje de mare performan]\. Compactoarele sunt alegerea perfect\ pentru prelucrarea solului la 
standarde optime. Dintr-o singur\ trecere se execut\ preg\tirea patului germinativ pe terenuri cu o preg\tire 
minim\ (direct dup\ ar\tur\ sau scarificare). Pe terenurile arate sau dezghe]ate preg\tirea unui pat germinativ 
perfect nivelat favorizeaz\ o germinare rapid\, opera]ie ce se poate realiza cu compactoarele tip BS cu dimensiuni 
de lucru de 3 [i 4 metri sau cu cel de tip K cu l\]imea de lucru de 6 metri. 

CARACTERISTICI / COD PRODUS  BS 300       BS 400       K 600

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):
Productivitate (ha/h):

Adâncimea de lucru (mm):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Masa (kg):

100
3
1.2 - 2.1
120
2.7x3x1.2
1665

140
4
2 - 2.8
120
2.7x4x1.2
2100

230
6
3 - 4.2
120
6.2x3x2.2
3600
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Prelucreaz\ solul ‘n profunzime [i pe toat\ suprafa]a.
 
Cu]itele tip s\geat\ nu scot p\mântul reav\n la suprafa]\, au o ac]iune de t\iere util\ ‘n terenurile pu]in 
ierboase.
 
F\râm\ bulg\rii de la suprafa]\ cât [i pe cei din p\mânt cu ajutorul t\v\lugilor cu bare.

Stratul de la suprafa]\ nu r\mâne neted, ceea ce nu permite formarea crustei dure dup\ prima ploaie.
 
~ncetinesc evaporarea apei din sol.

Uniformizeaz\ [i taseaz\ stratul de la suprafa]\.
 
Asigur\ realizarea uniform\ a adâncimii de sem\nat.

Num\r mare de elemente active care prelucreaz\ solul.

Datorit\ construc]iei modulare, compactoarele se pot folosi atât pentru preg\tirea terenului pentru sem\natul de 
toamn\, cât [i pentru cel de prim\var\, caz ‘n care se recomand\ renun]area la t\v\lugii Crosskill, care nu vor 
mai executa compactarea patului germinativ, ceea ce va duce la o r\s\rire mai rapid\ a culturilor.

Avantaje

Dispunerea elementelor active în partea din faţă.
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Combinatoare tip VM
Pentru ob]inerea de produc]ii cantitative [i calitative mari, o preg\tire a patului germinativ la standarde superioare 
este obligatorie. Pentru satisfacerea acestei necesit\]i am dezvoltat gama noastr\ de combinatoare. Bazat\ pe 
platforma combinatoarelor cu elemente vibroelastice, ast\zi combinatoarele de tip VM sunt combina]ii de organe 
de lucru succesive, fiecare cu rolul [i eficien]a lor. Con]in baterii de discuri, elemente vibroelastice [i t\v\lugi 
(cu bare sau cu zim]i), care, dintr-o singur\ trecere asigur\ preg\tirea stratului germinativ la standarde optime.

CARACTERISTICI / COD PRODUS   VM 321         VM 6

Tractor necesar (CP):
L\]ime de lucru (m):

Adâncimea de lucru (cm):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Dimensiuni ‘n transport [Lxlxh](m):
Productivitate (ha/h):

Masa (kg):

65
3.2
2 - 12
4.2x3.5x1.1
4.2x3.5x1.1
1.6 - 2.6
945

150
6
2 - 12
5.9x6x1.3
5.9x3x2
3 - 4.8
3450
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Asigur\ preg\tirea terenului arat dintr-o singur\ trecere (discuire, combinare vibro [i t\v\lugire).

Sistem de reglare a adâncimii de lucru prin ro]i de copiere (VM321) sau din t\v\lugi (VM6).

Nu necesit\ reglare ‘n timpul lucrului.

Manevrabilitate simpl\ a dispozitivelor de reglaj.

Datorit\ construc]iei modulare se poate folosi atât dup\ ar\tura de toamn\ cât [i dup\ cea de prim\var\.

Durabilitate m\rit\ a elementelor active datorit\ materialelor [i tratamentelor termice executate asupra lor.

Construc]ie simpl\ [i robust\.

Avantaje

Dispunerea elementelor active în partea din spate. Dispunerea elementelor active în partea din faţă.
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Sem\n\toare universal\ cu distribu]ie mecanic\ pentru plante 
p\ioase Tip SUP. 
Sem\n\torile pentru p\ioase produse de Mecanica Ceahl\u ofer\ solu]ia optim\ pentru ‘ns\mân]area mai multor 
tipuri de semin]e cât [i a terenurilor cu nivel de preg\tire diferit (de la cele bine preg\tite la cele cu minim\ 
preg\tire). Utilajele realizate de noi sunt cu distribu]ie mecanic\ a semin]elor ceea ce confer\ simplitate, fiabilitate 
[i costuri reduse ‘n exploatare. Reglarea cantit\]ii de semin]e [i de ‘ngr\[\mânt se realizeaz\ rapid, precis [i 
confortabil. Op]ional pot fi dotate cu ro]i de tasare pentru ‘ncorporarea semin]elor ‘n sol.

18

CARACTERISTICI / COD PRODUS  SUP 21M     SUP 29BP    SUP 29DK   SUP 32DKFL  SUP 48DKL

Tractor necesar (CP):
Num\r de rânduri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Tip br\zdar:

Dimensiuni dublu-disc [Ø](mm):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):

45
21
2 - 8
12.5
598
patin\
-
1.4x3.2x1.4
0.9 - 1.5

80
29
2 - 8
12.5
970
dublu disc
370
2x4.2x1.6
1.3 - 2.6

65
29
2 - 8
12.5
767
patin\
-
2x4.2x1.6
1.3 - 2.6

100
32
2 - 8
12.5
1590
dublu disc
370
1.8x5.3x2.1
1.4 - 2.8

150
48
2 - 8
12.5
2450
dublu disc
370
1.9x7.3x2.1
2.1 - 4.3
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Avantaje
Dispune de o cutie de viteze tip Norton cu 72 trepte de vitez\ pentru semin]e mici [i 72 de trepte pentru 
semin]e normale.
Dotarea sem\n\torilor cu br\zdar dublu disc [i un distribuitor de semin]e dublu ofer\ posibilitatea de a sem\na 
semin]e foarte mici ‘n doze de pân\ la 2 kg/ha (rapi]\, trifoi, lucern\, in, mac, mei, mu[tar).
Trecerea de la tipul de semin]e mici la normale [i invers se realizeaz\ prin simpla ac]ionare a unui buton aflat 
pe distribuitor, trecând dintr-o pozi]ie ‘n alta.
Br\zdarul dublu disc poate fi reglat pân\ la o adâncime constant\ de sem\nat de 8 cm.
La SUP 32DFKL odat\ cu ‘ncorporarea semin]elor ‘n sol, utilajele pot administra [i ‘ngr\[\mântul chimic.
Un avantaj important al br\zdarelor dublu disc este c\ nu adun\ resturile vegetale comparativ cu br\zdarele 
patin\, contribuind la m\run]irea acestora.
Utilajele pot lucra pe terenuri plane sau ‘n pant\ de maxim 8 grade.
Op]ional pot fi prev\zute [i cu ro]i de tasare.
Cadrul ma[inii de baz\ modernizat.

Brăzdarele dublu disc.

Elemente de distribuţie 
pentru îngrăşăminte.
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Sem\n\tori de plante pr\[itoare Tip SPC.
Produse de tradi]ie a Mecanicii Ceahl\u, sem\n\torile de tip SPC prezint\ un grad mare de interes pentru fermieri 
datorit\ robuste]ii [i a u[urin]ei ‘n exploatare. ~n func]ie de varianta constructiv\ aleas\ se pot lucra atât suprafe]e 
mari cât [i suprafe]e medii [i mici. Asigur\ o bun\ precizie la sem\nat datorit\ distribuitorului pneumo-mecanic, 
concomitent cu un control m\rit al adâncimii de sem\nat, asigurat de c\tre roata de copiere a terenului. 
Transmisia distribuitorului de semin]e [i roata de tasare echipat\ cu anvelop\ de presiune 0 [i cu profil ‘n V asigur\ 
condi]iile unei sem\n\ri optime. Echipamentul de fertilizare asigur\ ‘ncorporarea ‘ngr\[\mintelor granulare la o 
adâncime de  3 - 5 cm sub adâncimea de sem\nat [i la o distan]\ de 3 - 6 cm lateral de rândul de semin]e, ‘n 
vederea evit\rii arderii chimice a mugurelui germinativ al semin]elor ‘ncorporate.

CARACTERISTICI / COD PRODUS  SPC 4M     SPC 4FS     SPC 6M        SPC 6FS   

Tractor necesar (CP):
Num\r de randuri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):
Tip br\zdar:

45
4
0 - 12
30 - 80
429
1.8x3x2.1
1.3 - 2.8
patin\

45
4
0 - 12
45 - 80
712
1.8x3x2.1
1.3 - 2.8
patin\

65
6
0 - 12
30 - 80
700
1.8x4.7x2.1
1.9 - 4.2
patin\

65
6
0 - 12
45 - 80
920
1.8x4.7x2.1
1.9 - 4.2
patin\
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CARACTERISTICI / COD PRODUS  SPC 8M         SPC 8FS        SPM 6DF           SPC 12FSL  

Tractor necesar (CP):
Num\r de randuri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):
Tip br\zdar:

Dimensiune dublu disc [Ø](mm):

65
8
0 - 12
30 - 80
840
1.8x4.8x2.1
3.4 - 4.5
patin\
-

65
8
0 - 12
45 - 80
1060
1.8x4.8x2.1
3.4 - 4.5
patin\
-

90
6
0 - 12
70
1250
1.9x4.3x1.65
1.6 - 2.8
dublu disc
370

140
12
0 - 12
70
2250
9.4x2.2x2.7
3.5 - 5.5
patin\
-

Acţionarea individualǎ a marcatorului.



Reglaj individual pe fiecare sec]ie a distan]ei ‘ntre boabe.
Br\zdare patin\ pentru ‘ncorporarea semin]ei ‘n sol.
Marcatori cu ac]ionare hidraulic\ individual\.
Exhaustor de depresiune m\rit\ cu pale]i curba]i [i zgomot redus ‘n folosin]\.
Reglaj facil al depresiunii prin clapeta obturatoare la exhaustare.
Setul de discuri distribuitoare permite sem\natul unei game foarte largi de semin]e (porumb, floarea soarelui, 
soia, sfecl\ de zah\r, fasole, pepeni, etc.).
Robuste]ea utilajului permite lucrul ‘n teren plan sau ‘n pante de maxim 8 grade.
Pot fi dotate cu bunc\re de ‘ngr\[\minte din tabl\ de capacitate 32 dm3, bunc\re de plastic de 45 dm3 sau 
fibr\ de sticl\ de 180 [i 280 dm3.
Pot fi dotate cu instala]ie electronic\ pentru controlul sem\natului.
Cadrul ma[inii de baz\ modernizat.

Avantaje

SEM|NAT22

Roată cu transmisia pentru antrenarea
distribuitoarelor de îngrăşăminte.



Pentru cei care [tiu c\ orice kilogram de s\mân]\ conteaz\, sem\n\torile tip SK sunt alegerea perfect\. Dotate cu 
un distribuitor pneumo-mecanic de ‘nalt\ precizie, dezvoltat ‘mpreun\ cu firma KLEINE - Germania, sem\n\torile 
noastre asigur\ distan]a cerut\ ‘ntre boabe, precum [i eliminarea ‘ns\mân]\rii a dou\ boabe ‘n cuib.
Controlul adâncimii de sem\nat se face prin roata de copiere care echipeaz\ fiecare sec]ie de sem\nat ‘n parte. 
Reglajul distribu]iei de semin]e se face atât centralizat (prin cutie de vitez\) cât [i prin schimburi de pinioane, reglaj 
ini]ial care se execut\ ‘nainte de ‘nceperea campaniei de sem\nat. ~n urma cerin]elor clien]ilor no[tri, am 
dezvoltat [i noua gam\ de sem\n\tori SK-DF cu br\zdare dublu disc, ce asigur\ o calitate foarte bun\ a 
‘ncorpor\rii semin]elor ‘n sol mai ales ‘n cazul ‘n care patul germinativ este semipreg\tit sau con]ine multe resturi 
vegetale.

Sem\n\toare de ‘nalt\ precizie pneumo-mecanic\ pentru 
plante pr\[itoare Tip SK.

SEM|NAT 23

CARACTERISTICI / COD PRODUS  SK 4            SK 4F          SK 6            SK 6F         SK 6DF

Tractor necesar (CP):
Num\r de rânduri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):
Tip br\zdar:

Dimensiune dublu disc [Ø](mm):

45
4
0 - 10
45 - 70
460
1.8x2.9x2.1
0.86 - 1.86
patin\
-

45
4
0 - 10
45 - 70
640
1.8x2.9x2.1
0.86 - 1.86
patin\
-

65
6
0 - 10
45 - 70
580
1.8x4.3x2.1
1.3 - 2.8
patin\
-

65
6
0 - 10
70
880
1.8x4.3x2.1
1.3 - 2.8
patin\
-

100
6
0 - 8
70
1430
2x4.3x1.65
1.8 - 2.8
dublu disc
370
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CARACTERISTICI / COD PRODUS   SK 8L       SK 8FL      SK 8DFL     SK 12FR        SK 12DFL

Tractor necesar (CP):
Num\r de rânduri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):
Tip br\zdar:

Dimensiune dublu disc [Ø](mm):

80
8
0 - 10
45 - 70
990
1.8x7x2.1
1.4 - 3.4
patin\
-

80
8
0 - 10
45 - 70
1200
1.8x7x2.1
1.4 - 3.4
patin\
-

180
8
0 - 8
70
2980
3x5.9x2.28
2.4 - 3.7
dublu disc
370

150
12
0 - 10
70
2400
2.1x4.4x2.28
3.5 - 5.5
patina
-

200
12
0 - 8
70
3750
3x9.8x2.8
3.5 - 5.5
dublu disc
370

Brăzdar dublu disc pentru îngrăşăminte.
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Br\zdarul dublu disc reprezint\ una din nout\]ile tehnologice de pe pia]a utilajelor agricole.
Un avantaj important al br\zdarelor dublu disc este c\ nu adun\ resturile vegetale comparativ cu br\zdarele 
patin\, contribuind la m\run]irea acestora.
Br\zdarul dublu disc garanteaz\ o sem\nare eficient\ indiferent de calitatea solului sau a preg\tirii acestuia. 
Organele active sunt rezistente la uzur\ deoarece sunt realizate din o]eluri aliate tratate termic.
Administreaz\ [i ‘ngr\[\mânt odat\ cu sem\natul. ~ngr\[\mântul se distribuie ‘n sol sub nivelul la care este 
‘ncorporat\ s\mân]a [i ‘n lateral, ceea ce asigur\ o valorificare mai bun\ a substan]ei active.
Reglaj individual pe fiecare sec]ie [i centralizat prin cutie de viteze a distan]ei ‘ntre boabe.
Marcatori cu ac]ionare hidraulic\ individual\.
Op]ional roata de presiune 0 montat\ ‘n spatele sec]iei de sem\nat poate fi ‘nlocuit\ cu roata cu degete pentru 
tasare punctiform\ a semin]ei.
Setul de discuri distribuitoare permite sem\natul unei game foarte largi de semin]e (porumb, floarea soarelui, 
soia, sfecl\ de zah\r, fasole, pepeni, etc.), cu precizie deosebit\.
Robuste]ea utilajului permite lucrul ‘n teren plan sau ‘n pante de maxim 8 grade.
Pot fi dotate cu bunc\re de ‘ngr\[\minte din tabl\ de capacitate 32 dm3, bunc\re de plastic de 45 dm3 [i 
bunc\re din fibr\ de sticl\ de 180 [i 280 dm3.
Cadrul ma[inii de baz\ modernizat.

Avantaje

Distribuitor de seminţe model Kleine.



Pr\[itori
Odat\ cu cre[terea suprafe]ei alocate de fermierii agriculturii bio, controlul buruienilor devine din ce ‘n ce mai 
provocator. Produsul nostru este conceput pentru distrugerea mecanic\ a buruienilor din culturile de plante 
pr\[itoare. Produsul este robust [i foarte u[or manevrabil, reglajele se efectueaz\ rapid ‘n func]ie de tipul de teren 
[i nivelul prelucr\rii dorite. Dac\ se dore[te este posibil\ [i o fertilizare cu ‘ngr\[\minte de tip granulat prin 
ata[area kit-ului de fertilizare.

CARACTERISTICI / COD PRODUS  CSC 00B/5  CSC 00B/7  CSC 00B/9  CF 00/5   CF 00/7    CF 00/9

Tractor necesar (CP):
Num\r de rânduri:

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (cm):

Masa (kg):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Productivitate (ha/h):

45
5
max. 12
45 - 70
430
2x3x1.05
0.8 - 1.2

65
7
max. 12
45 - 70
550
2x4.4x1.05
1.1 - 1.8

65
9
max. 12
45 - 70
700
2x5.8x1.05
1.5 - 2.3

45
5
max. 12
45 - 70
600
2x3x1.3
0.8 - 1.2

65
7
max. 12
45 - 70
779
2x4.4x1.3
1.1 - 1.8

65
9
max. 12
45 - 70
986
2x5.8x1.3
1.5 - 2.3
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Potrivite pentru agricultura ecologic\.
~nlocuirea organelor active [i reglarea lor ‘n adâncime se execut\ cu mult\ u[urin]\.
Organele active sunt forjate, din materiale rezistente la uzur\ (tabl\ aliat\ cu bor tratat\ termic).
Copierea terenului prin intermediul ro]ilor asigur\ o adâncime de lucru uniform\ pe toat\ l\]imea de lucru
a sec]iei.
Flexibilitate pentru reglarea distan]ei acoperite de organele de lucru [i a zonei de protec]ie a plantelor.
Distribu]ie uniform\ a tipului de ‘ngr\[\mânt prin c\dere liber\ pe lâng\ rândurile plantelor.
~n timpul pr\[itului plantele ‘nalte pot fi protejate cu discuri pentru protec]ie (echipament op]ional).
Op]ional, se pot dota [i cu r\ri]e pentru bilonare.
Pot fi dotate cu bunc\re de tabl\ de capacitate 32 dm3, bunc\re de plastic de 45 dm3 [i bunc\re din fibr\ de 
sticl\ de 180 [i 280 dm3.
Distribu]ia fertilizatorului se poate face [i de la roata de sprijin.

Avantaje

27ÎNTRE}INERE CULTURI

Elementul activ cu discurile pentru protecţia plantelor.



CARACTERISTICI / COD PRODUS  MIS 400            2MIS 600 

Tractor necesar (CP):
L\]imea de lucru (m):

Capacitate bunc\r (dmc):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Masa (kg):

45
5 - 15
290
1.2x0.9x1.12
90

65
5 - 15
500
1.5x1x1.2
167

Ma[ini de ‘mpr\[tiat ‘ngr\[\minte solide [i amendamente - 
Fertilizatoare tip MIS.
Administrarea ‘ngr\[\mintelor [i amendamentelor ‘n perioadele optime contribuie la o sporire a produc]iei agricole. 
Pe de alt\ parte ‘ngr\[\mintele pot reprezenta un cost important pentru ob]inerea produc]iei, prin urmare o 
distribuire eficient\ a acestora este din ce ‘n ce mai important\ ‘n ob]inerea unei produc]ii mari la costuri cât mai 
mici. Mecanica Ceahl\u produce 2 tipuri de utilaje:  MIS 400 [i 2MIS 600. Primul utilaj dispune de un bunc\r cu 
capacitate de 290 dm3 [i un singur disc de ‘mpr\[tiere, iar a doua variant\ cu capacitatea bunc\rului de 500 dm3 
[i dou\ discuri de ‘mpr\[tiere.

¸ÎNTRE}INERE CULTURI28



Dispun de discuri cu ‘mpr\[tiere centrifugal\ pe o l\]ime cuprins\ ‘ntre 5 m [i 15 m.
Au sistem de reglare a cantit\]ii de ‘ngr\[\mânt ce se administreaz\.
Sunt dotate cu un dispozitiv ce limiteaz\ ‘mpr\[tierea (numai pe jum\tate din suprafa]\, pe margini sau
‘n [an]uri).
Bunc\r protejat ‘mpotriva corod\rii.
Se pot folosi [i pentru ‘mpr\[tierea semin]elor de plante medicinale [i trifoliere.
Nu necesit\ reglare ‘n timpul lucrului.
Manevrabilitate simpl\ a dispozitivelor de reglat.
Transmisie de la priza de putere a tractorului prin arbore cardanic.
Se folosesc pentru orice tip de ‘ngr\[\mânt sau amendament granular.

Avantaje

29ÎNTRE}INERE CULTURI

Disc cu palete pentru împrăştiere.



Ma[ini de erbicidat tip MIL.
Ma[inile de erbicidat dispun de un cadru din ]eav\ u[or sistabil, rezervorul din plastic este executat din polietilen\ 
de ‘nalt\ densitate cu forme rotunjite la col]uri, lucru ce asigur\ o perfect\ amestecare cât [i o cur\]are u[oar\ a 
reziduurilor. Presiunea ‘n vederea stropirii se realizeaz\ de la o pomp\ ac]ionat\ de c\tre priza de putere a 
tractorului [i prin intermediul l\ncilor care pot avea diferite lungimi (de la 6 pân\ la 36 m). L\ncile sunt astfel 
construite ‘ncât automat pot urm\ri denivel\rile terenului.

CARACTERISTICI / COD PRODUS   MIL 502 

Tractor necesar (CP):
L\]imea de lucru (m):

Tura]ia prizei de putere (rot./min):
Tip pomp\:

Tip distribuitor:
Tip duze:

Masa (kg)
Presiunea maxim\ de lucru:

Sistem de agitare:
Productivitate (ha/h):

Capacitate rezervor(l):

minim 45
12
540
Commer, Italia, cu membrane
Commer, Italia cu 3 robine]i cu ac]ionare manual\
Tip injector, Commer, Italia 3 dimensiuni
170
10 bari
Cu ejector hidraulic
12
500

¸ÎNTRE}INERE CULTURI30



L\ncile sunt confec]ionate dintr-un profil special de ]eav\ pentru a fi stabile [i u[oare.
Articula]iile sunt cu bol]uri ce nu necesit\ lubrefiere.
Dispun de o unitate central\ de operare cu doar 3 robine]i de deservire pentru folosirea tuturor func]iilor.
Cu duzele tip injector protec]ia plantelor se realizeaz\ ‘n condi]ii foarte bune. Utilizarea lor (duzelor) este 
universal\, atât pentru p\ioase cât [i pentru cartof, sfecl\ de zah\r [i alte culturi.
Manevrabilitate rapid\ la ‘ntoarcere.
Transport compact pe drumuri ‘nguste [i la travers\ri de loca]ii.
Tanc de 500 litri cu 20 litri ap\ pentru sp\lat.
Posibilitate de reglaj a ‘n\l]imii de lucru, hidraulic, pe tiran]ii tractorului. Op]ional cu reglaj manual al ‘n\l]imii 
rampei.

Avantaje

31ÎNTRE}INERE CULTURI

Distribuitor cu 3 cǎi. Duză tip injector.



Ma[in\ de distrus resturi vegetale Tip MDRV 2.5
Resturile vegetale pot ‘mbun\t\]i calitatea solului dac\ sunt bine tocate [i distribuite pe suprafa]a solului. Ma[inile 
de distrus resturi vegetale realizeaz\ aceast\ tocare [i ‘mpr\[tiere la nivel optim ‘n condi]ii de siguran]\ [i fiabilitate 
maxime. Aceste cu]ite se pot schimba u[or prin demontarea unui simplu bol]. Cu]itele sunt executate din o]eluri 
aliate, forjate la cald [i tratate termic, ce le confer\ o fiabilitate [i o durabilitate ridicat\.
Pentru evitarea arunc\rii ‘n spate a diferitelor corpuri dure (pietre, resturi lemnoase sau metalice), utilajul este 
echipat cu o ap\r\toare cu mai multe posibilit\]i de reglare a ‘n\l]imii fa]\ de sol. Pentru reglarea ‘n\l]imii cu]itelor 
fa]\ de sol, precum [i pentru tasarea resturilor vegetale, utilajul are ‘n dotare [i un t\v\lug, cu posibilitate de reglare 
a ‘n\l]imii.

¸DISTRUGERE RESTURI VEGETALE32
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CARACTERISTICI / COD PRODUS   MDRV 2.5

Tractor necesar (CP):
L\]imea de lucru (m):

Viteza de lucru (km/h):
Num\r de cu]ite pe rotor:

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Masa (kg):

80
2.5
3 - 10
48
1.28x2.8x0.8
960

Manevrabilitate ridicat\.
Num\r m\rit de perechi de cu]ite (24).
Cu]itele ‘n form\ de L sunt ascu]ite pe ambele p\r]i ceea ce ofer\ posibilitatea interschimbabilit\]ii 
stânga-dreapta.
~n\l]ime de lucru reglabil\ prin reglajul t\v\lugului compactor.
Transmisie lateral\ prin curele, simpl\ [i robust\.

Avantaje

Forma şi modul de dispunere al cuţitelor.



CARACTERISTICI / COD PRODUS   2MPC              2MPC F

Tractor necesar (CP):
Distan]a ‘ntre rânduri (m):
Adâncimea de lucru (cm):

Productivitatea (ha/h):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Masa (kg):
Volum bunc\r:

45
0.75
3 - 12
0.6
1.6x1.7x1.6
380
0,6 m3

45
0.75
3 - 12
0.6
1.6x1.7x1.6
420
0,6 m3

¸CULTURA CARTOFULUI34

Ma[in\ de plantat tuberculi de cartofi Tip MPC.
Ma[ina de plantat cartofi este robust\ având o construc]ie solid\ care ‘i garanteaz\ fiabilitatea. Utilajul este de tip 
purtat [i poate executa concomitent cu plantarea tuberculilor [i aplicarea ‘ngr\[\mintelor. Pentru a asigura 
curgerea corespunz\toare a tuberculilor c\tre locul de ‘nc\rcare a cupelor, cutiile cu tuberculi au pere]ii ‘nclina]i 
la un unghi de 30 grade.
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Cele dou\ benzi cu cupe sunt executate din cauciuc cu inser]ie textil\.
Pe fiecare band\ sunt dou\ rânduri de cupe intercalate ceea ce confer\ o distribu]ie continu\ (f\r\ goluri) 
a tuberculilor.
Cupele sunt executate din mase plastice (polietilen\ de ‘nalt\ densitate) cu ‘ntre]inere [i schimbare simpl\ [i 
cost redus.
Br\zdarele pentru deschiderea rigolelor sunt de tip patin\ iar cele pentru acoperirea tuberculilor [i bilonat sunt 
tip r\ri]\ sau dublu disc (op]ional).
Distan]a ‘ntre tuberculi pe rând se realizeaz\ prin schimbarea raportului de transmisie de la o mini cutie de 
viteze (grup balador) la roata ma[inii [i la axul aparatelor de plantare.
Pentru suprasolicit\ri, exist\ ‘n componen]a utilajului un cuplaj de siguran]\.
Transmisia se efectueaz\ prin lan] de la roata de antrenare a ma[inii.

Avantaje

Transmisia distribuţiei de îngrăşăminte.



CARACTERISTICI / COD PRODUS   MRC 2

Tractor necesar (CP):
Distan]a ‘ntre rânduri (m):
Adâncimea de lucru (cm):

Productivitatea (ha/h):
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):

Masa (kg):

45 - 65
0.70 - 0.75
pana la 25
0.4 - 0.8
4.4x1.7x1.2
750

¸CULTURA CARTOFULUI36

Ma[in\ de recoltat cartofi Tip MRC.
Ma[ina de recoltat cartofi folose[te ‘’metoda de recoltare divizat\’’ care const\ ‘n scoaterea tuberculilor din sol [i 
separarea lor par]ial\ de p\mânt, vreji, etc. Scoaterea tuberculilor se realizeaz\ prin dislocarea stratului de sol ‘n 
care ace[tia se g\sesc, transferându-i apoi spre elementele de separare. Organele de lucru sunt active 
(transportoare) [i pasive (sape). Cele active au o mi[care vibratorie realizat\ de trecerea separatorului metalic 
peste rolele din]ate de form\ oval\.



37CULTURA CARTOFULUI

Transportorul - separator este realizat din vergele metalice ceea ce ‘i confer\ o rezisten]\ ridicat\ [i o 
fiabilitate bun\.
Utilajul dispune de dou\ transportoare - separatoare longitudinale, fapt ce duce la separarea mult mai curat\ 
a tuberculului.
Poate lucra pe terenuri plane sau ‘n pant\ de maxim 4 grade.
Dispune de un cadru metalic din ]eav\, fapt ce face ca utilajul s\ fie usor [i ‘n acela[i timp robust.
Sapele sunt executate din o]eluri aliate [i tratate termic.

Avantaje

Elementele pasive, transportorul separator 
şi transmisia cu role dinţate ovale.



Tractor necesar (CP):
L\]imea de lucru (m):

Adâncimea de lucru (cm):
Distan]a ‘ntre rânduri (m):

Num\r de rânduri plantate, buc.:
Productivitatea (ha/h):

Masa (kg):

CARACTERISTICI / COD PRODUS   ETPM4

65
4
8 - 12
0.5 - 1
4
1.5
850

M̧ISCANTHUS38

Ma[in\ de plantat Miscanthus ETPM4.
Datorit\ interesului tot mai mare care se acord\ domeniului de producere a energiei regenerabile am realizat gama 
de ma[ini dedicate ‘nfiin]\rii [i recolt\rii miscanthusului. Miscanthus Giganteus este folosit\ ca plant\ energetic\ 
[i produce o cantitate mare de substan]\ uscat\ la hectar, cu cre[tere peren\ (pân\ la 15 ani). Realizate [i 
proiectate pentru condi]iile de teren din România, aceste ma[ini sunt u[or de folosit [i robuste. Are patru sec]ii de 
plantat rizomi la o adâncime prestabilit\ pe rânduri.
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Utilaj purtat, plantarea rizomului se realizeaz\ manual.
Organul de realizare a rigolei este realizat din o]el aliat, tratat termic, pentru evitarea uzurii premature 
la abraziune.
~n spatele br\zdarului dispune de organe de acoperire a rigolei [i o roat\ de tasare a solului.
Are o ‘ntre]inere simpl\ [i u[oar\, nu are ‘n construc]ie transmisii cu ro]i din]ate [i lan] gall.
Are un cadru metalic din ]eav\ robust [i u[or.

Avantaje

Elementul de realizare a rigolei.



CARACTERISTICI / COD PRODUS   CRM

Tractor necesar (CP):
L\]imea de lucru (m):

Tura]ia tobei de tocare (rot./min):
Lungimea de tocare (mm):

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m):
Masa (kg):

65 - 125 
1.6
825
10 - 25 reglabil\ ‘n 6 trepte
1.78x1.73x1.35
2060

M̧ISCANTHUS40

Combin\ recoltat Miscanthus Tip CRM.
Destinat\ recolt\rii plantelor de miscanthus, realizeaz\ t\ierea [i tocarea tulpinilor la lungimea dorit\ de c\tre 
utilizator. Prin montarea de diferite echipamente, combina poate fi folosit\ [i la recoltarea de iarb\ din lan, porumb 
siloz pe 2 rânduri, adunat furaj din brazd\ pentru ‘nsilozare sau hrana zilnic\ a animalelor, etc.
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Ma[in\ tractat\, de sine st\t\toare.

Costuri reduse de ‘ntre]inere [i exploatare.

Posibilitate de cuplare a remorcii ‘n care se face ‘nc\rcarea.

Patin\ de copiere a terenului montat\ pe echipamentul de recoltare pentru evitarea deterior\rii.

Posibilitate de reglaj a lungimii toc\turii (tocare m\runt\ pentru peletizare sau lung\ pentru procesare ‘n 
paneluri).

Avantaje

Forma şi dispunerea 
elementelor de tăiere.
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La telefon prin reprezentantul Mecanica Ceahl\u din zona ta. El va fi la dispozi]ia ta oricând [i va propune 
cele mai bune solu]ii pentru tine.

La sediul Piatra Neam], tel. +40 233 211 104

Pe e-mail la comenzi@mecanicaceahlau.ro sau vanzari@mecanicaceahlau.ro
 
G\se[te-ne pe site la www.mecanicaceahlau.ro

Prin fax la nr. +40 233 216 069

0745.346.194

0745.665.858

0751.173.557

0752.123.442

0745.346.174

0742.359.936
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De asemenea, produsele Mecanica Ceahl\u se reg\sesc ‘n showroom-urile partenerilor no[tri de pe 
tot teritoriul ]\rii. Contacteaz\ distribuitorul din zona ta.

DISTRIBUITOR

TELEFON

E-MAIL

PERSOAN| DE CONTACT

ADRES|



 

F̧INANTARE44

Con[tient\ de importan]a finan]\rii ‘n dezvoltarea unei agriculturi moderne [i durabile, compania Mecanica 
Ceahl\u ofer\ solu]ii de finan]are ‘mpreun\ cu partenerii s\i, pliate pe necesit\]ile fermierului. 
Pân\ ‘n prezent Mecanica Ceahl\u colaboreaz\ cu succes cu câ]iva dintre cei mai importan]i juc\tori 
de pe pia]a financiar\:

Avantajele creditelor prin partenerii no[tri:

 Avans ‘ncepând cu 15%
 2 rate pe an, dup\ recolte
 Decizie rapid\
 Flexibilitate

Oferim asisten]\ GRATUIT| pentru constituirea dosarului de finan]are.

Pentru informa]ii suplimentare cu privire la condi]iile de achizi]ionare de utilaje [i echipamente agricole, 
nu ezita]i s\ contacta]i echipa de vânz\ri:

vanzari@mecanicaceahlau.ro 

ROMÂNIA



 Punere ‘n func]iune [i training:

Serviciile noastre nu se ‘ncheie dup\ ce s-a ‘ncheiat vânzarea. Suntem al\turi de tine pe toat\ perioada utiliz\rii 
utilajelor noastre. ~ncepem prin a oferi trainingul necesar la punerea ‘n func]iune a utilajului. Echipa noastr\ va 
monta utilajul, va participa la probe ‘n câmp [i va oferi instructajul necesar utiliz\rii ‘n condi]ii optime.

 Garan]ie:

Pentru c\ produsele noastre sunt fiabile acord\m o garan]ie de 24 luni. Aceasta este acordat\ ‘n condi]iile 
respect\rii parametrilor de func]ionare precum [i a interven]iilor f\cute de c\tre persoane autorizate.

 Service:

{i pentru c\ [tim cât de important este s\ prime[ti r\spuns imediat la problemele tale suntem preg\ti]i s\ ‘]i 
r\spundem imediat [i s\ intervenim ‘n termen de 24 h - 48 h cerin]elor de service. Fiind cei care am proiectat [i 
produs utilajele suntem cei care putem oferi cele mai bune solu]ii pentru remedierea oric\rei situa]ii. Dac\ este 
nevoie putem ‘nlocui utilajul pe perioada solu]ion\rii situa]iei cu care clientul nostru se confrunt\. 

 Piese de schimb:

Numai noi v\ putem oferi piese de schimb originale care s\ asigure func]ionarea utilajului la parametrii proiecta]i. 
Pentru toate utilajele noastre ‘]i garant\m disponibilitatea pieselor de schimb pentru urm\torii 10 ani. {i pentru c\ 
timpul t\u este vital ‘]i putem oferi piesele de schimb necesare ‘n 24 h. Avem permanent peste 15.000 de piese ‘n 
stoc organizate ‘ntr-un depozit modern.

service@mecanicaceahlau.ro
piesedeschimb@mecanicaceahlau.ro
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Ave]i nevoie de o pies\ customizat\? Sau poate sunte]i interesat de servicii de vopsitorie? Capacit\]ile noastre de 
produc]ie sunt la dispozi]ia ta. Putem presta urm\toarele servicii:

 Debitare-presaj (inclusiv debitare  
 laser [i ‘ndoiri)

 Sudare [i debitare oxigaz

Pentru debit\ri de ‘nalt\ precizie pute]i apela la ma[inile 
de debitat cu laser.
Putem presta suduri manuale, suduri prin puncte [i 
suduri ‘n mediu protector de gaz. Ma[ina noastr\ 
NOVITOME CT 1030 poate executa debitare oxigaz 
pentru diferite piese.

 Execu]ie de repere forjate

Se pot executa piese matri]ate [i forjate liber, precum [i 
o gama larg\ de ‘ndoiri, decup\ri, perfor\ri, ambutis\ri 
la cald [i la rece din aliaje neferoase [i feroase 
deformabile, cu preg\tirea de fabrica]ie pus\ la 
dispozi]ie de client (‘n cazul pieselor matri]ate).

Speciali[tii no[tri ‘]i stau la dispozi]ie. Contacteaz\-ne [i 
‘]i vom oferi cele mai bune solu]ii pentru nevoile tale. 

 Vopsitorie

Piesele dumneavoastr\ de tabl\ sau o]el pot fi vopsite la 
cele mai ‘nalte standarde ‘n compania noastr\. Oferim 
atât varianta vopsirii lichide cu uscare interfazic\ ‘n 
cuptoare cu gaz metan sau vopsire cu pulbere ‘n câmp 
electrostatic cu polimerizare ‘n cuptoare cu gaz metan. 
Bine‘n]eles fazele de preg\tire sunt foarte importante 
(degresare, fosfatare, sablare, sp\lare, uscare).

 Prelucr\ri mecanice

Se pot executa prelucr\ri mecanice pentru repere de tip 
axe, buc[e, ro]i, carcase, bol]uri, subansamble sudate, 
etc. pe ma[ini de ultim\ genera]ie cu CNC (Comand\ 
Numeric\ Computerizat\).
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Cine cunoa[te cel mai bine cât de important este mediul? 
To]i cei implica]i ‘n agricultur\, de la fermieri la produc\torii de ma[ini agricole, sunt direct influen]a]i de calitatea 
p\mântului, apelor [i a climei.

Grija noastr\ pentru protejarea celui mai important capital pe care ‘l avem urmeaz\ 2 axe:

 Produse care au ‘ncorporate resurse regenerabile, utilaje cu consumuri minime.
 Procedeele noastre care pot avea impact asupra mediului sunt atent monitorizate [i permanent 
 ‘mbun\t\]ite pentru a diminua acest impact.

Doar ‘n anul 2013, prin m\suri luate ‘n interiorul companiei am reu[it s\ reducem impactul activit\]ii noastre asupra 
mediului:

 Modernizarea sistemului de ‘nc\lzire cu o economie de gaz metan de 7%.
 Consumul de ap\ redus cu 36%.
 Am crescut cu 5,5% de[eul metalic valorificat.

Suntem certifica]i ISO 9001 [i ISO 14001 pentru sistemul de management integrat calitate mediu. Anual se 
efectueaz\ auditul de supraveghere din partea organismului de certificare TÜV-SÜD pentru sistemul de 
management de mediu ‘n conformitate cu SR EN ISO 14001, ‘n urma c\ruia se recomand\ m\suri de ‘mbun\t\]ire 
a proceselor de management de mediu.
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ECHIPAMENTE  ȘI  MAȘINI  AGRICOLE
Soluții complete pentru o agricultură eficientă


