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Cine suntem

Suntem cel mai activ producător român de utilaje agricole
în dezvoltarea, producția și distribuția de echipamente
pentru industria agricolă.
Ne desfășurăm activitatea în Piatra Neamț, pe o suprafață
de 165.000 mp compusă din hale de producție, depozite,
clădiri administrative și birouri, platforme și drumuri de
acces.

Cu o echipă de 200 de profesioniști specializați pe diverse
componente ale activității, suntem o companie dinamică
și motivată să livreze calitate și performanță, astfel încât
soluțiile oferite de către Mecanica Ceahlău să răspundă
unei agriculturi moderne și eficiente.

Istoric

1921 Istoria companiei începe în 1921, când industriașul
Socrat Lalu a înființat firma cu 16 angajați și 3
strunguri. În numai 5 ani, compania avea peste 130
angajați care reparau vagoane de călători, injectoare
de locomotivă și făceau tucerie comercială.
1953 Producția mașinilor agricole a început în 1953 și
a devenit treptat principalul obiect de activitate
al companiei, echipamentele Mecanica Ceahlău
fiind prezente, din acel moment, în ferme de pe
tot teritoriul României cât și în țări precum Rusia,
Statele Unite, Ucraina, Ungaria, Slovenia, Bulgaria,
R. Moldova, Polonia, Italia sau țări din Africa și Asia.
1972 În 1972 s-a realizat prima semănătoare (SPC 6),
produs care a devenit etalon al companiei. Vânzările
înregistrate au încurajat dezvoltarea gamei de
semănători, care au devenit rapid recunoscute
pentru fiabilitate și siguranță în lucru.

Ne folosim experiența și creativitatea pentru a dezvolta
noi produse, iar din 2014, echipa noastră de cercetaredezvoltare a realizat mai mult de 20 utilaje agricole noi și
modernizate, toate cu concept și design 100% românesc,
având la bază principiul eficienței atât în ceea ce privește
costurile, cât și din punct de vedere al rezultatelor obținute
de către fermieri.

Ulterior, gama Mecanica Ceahlău a fost completată
treptat și cu alte echipamente agricole, pentru a
putea oferi clienților toate mașinile necesare unei
ferme agricole și cele mai bune soluții pentru
rezultate optime.
1993 În 1993, s-a achiziționat prima licență externă
Kleine pentru semănători de mare precizie.
1999 În 1999, Mecanica Ceahlău a devenit o societate
cu capital integral privat și a intrat într-o nouă etapă
Portofoliul nostru cuprinde în prezent o gamă de 20 de
categorii de utilaje specializate, care acoperă cu succes
toate lucrările agricole - de la prelucrarea solului, semănat
și până la întreținerea culturilor.

Noua generație de echipamente este dezvoltată intern și
poartă amprenta unor standarde performante de calitate
începând de la obiectivele de planificare, proiectare și
punerea în practică a strategiilor de cercetare și dezvoltare,
până la execuție, distribuție în piață și servicii de mentenanță.
Pentru a asigura cele mai bune rezultate cu fiecare proiect
pe care îl derulăm, colaborăm cu peste 300 de furnizori
și parteneri locali și internaționali, cu istorie și reputație.
Dezvoltarea de noi parteneriate este una din preocupările
noastre constante și extindem, de la an la an, numărul
colaboratorilor care vin cu soluții complementare celor
dezvoltate intern de către Mecanica Ceahlău.
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Suntem aproape de agricultori, iar produsele noastre sunt
disponibile rapid datorită stocurilor permanente de peste 2
mil Euro, astfel putem realiza livrările în cel mai scurt timp,
de câte ori clienții noștri ne solicită acest lucru.

de modernizare și adaptare a activității la cerințele
pieței.
2003 Pentru completarea portofoliului propriu, în anul
2003 compania a achiziționat încă o licență
externă: Lemken – pentru pluguri reversibile și
compactoare.
2006 Din 2006, compania este cotată la categoria 2 pe
Bursa de Valori București, având acționari majoritari
SIF Moldova (60.81%) și Romanian Opportunities
Fund (27.35%).
2014 Pentru a-și consolida poziția pe piața din România
și a pune în valoare la maxim potențialul companiei,
Mecanica Ceahlău intră, din ianuarie 2014, într-o
amplă operațiune de modernizare a proceselor și
instrumentelor de lucru, a portofoliului de produse
și a modului de relaționare cu fermierii.

În iulie 2014 începe procesul de modernizare
a fabricii, care impune investiții importante în
reabilitarea și retehnologizarea în special a atelierelor
de sudură, vopsitorie și montaj.
Octombrie 2014 este un moment strategic în
dezvoltarea Mecanica Ceahlău: compania lansează
pe piață primele echipamente agricole de nouă
generație, realizate în concept 100% românesc.
În paralel, Mecanica Ceahlău își înnoiește
certificările ISO (TUV), care atestă calitatea ce stă
la baza modului de lucru în activitatea de producție
desfășurată de către companie.
2015 Noua generație de echipamente realizate în concept
propriu continuă să se dezvolte, iar portofoliul
înnoit al companiei cuprinde, în septembrie
2015, mai mult de 20 echipamente proprii noi
sau modernizate, realizate în urma consultărilor
constante cu fermierii români. Aceste echipamente
participă, timp de mai multe luni, la probe în teren,
inclusiv în condiții dificile de lucru, pentru ca fermierii
din toate zonele țării să poată observa în direct, pe
câmp, performanțele noilor utilaje agricole.
Pentru completarea portofoliului propriu, Mecanica
Ceahlău semnează parteneriate cu producători de
tractoare, încărcătoare frontale, mașini de erbicidat
și alte produse necesare în curtea oricărui fermier.
În noiembrie 2015, Mecanica Ceahlău participă,
sub pavilionul României, la AgriTechnica HANOVRA
- cel mai important târg de echipamente organizat
la nivel mondial, eveniment la care producătorul
român de utilaje agricole este prezent în premieră
în istoria companiei.
Finalul anului 2015 înseamnă, pentru Mecanica
Ceahlău, și o serie de premii naționale obținute
pentru performanțele sale: locul I în topul
companiilor locale din industrie, acordat de către
Camera de Comerț și Industrie Neamț, respectiv
locul II la categoria Industrie (companii mijlocii) în
Topul Naţional al Firmelor din România, ediţia XXII,
2015, acordat de Camera de Comerț și Industrie a
României, includerea în Topul Cele mai inovatoare
companii din România (ediția 2015), realizat de
către revista Business Magazin.
Prezența în aceste top-uri premiază performanțele
financiare, curajul de a inova și investi în inovare,
spiritul antreprenorial și comportamentul etic în
afaceri al companiei.
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Producție

Activitățile pe care le desfășurăm precum și facilitățile
noastre de producție, se află la Piatra Neamț și se întind pe o
suprafață de 165.000 mp ce cuprinde clădiri administrative,
depozite, hale și platforme de lucru și implică departamente
multiple.

Prieteni cu mediul

Toti cei implicați în agricultură, de la fermieri la producătorii
de mașini agricole, sunt direct influențați de calitatea solului,
apelor și a climei.
Grija noastră pentru protejarea celui mai important capital
deținut și conservarea lui pentru generațiile viitoare,
urmează 2 axe:

Investițiile de peste 1 milion de Euro au vizat atât
modernizarea depozitelor, halelor de lucru, clădirilor cât și
retehnologizarea liniei de producție.



Produse care au încorporate resurse regenerabile,
utilaje cu consumuri minime



Procedeele noastre care pot avea impact asupra
mediului sunt atent monitorizate și permanent
îmbunătățite pentru a diminua acest impact.

Începând cu anul 2013 și până în prezent, prin măsurile
luate în interiorul companiei am reușit să reducem impactul
activității noastre asupra mediului astfel:



Modernizarea sistemului de încălzire a dus la o
economie de gaz metan de 7%



Consumul de apă și energie s-a redus cu 36%



A crescut cu 5.5% cantitatea deșeului valorificat prin
îmbunătățirea continuă a modului de gestionare a
acestuia (reciclare a deșeurilor din hârtie și carton,
deșeu metalic tehnologic și rezultat din casări și
dezmembrări utilaje de producție scoase din uz,
materiale plastice rezultate în urma procesului de
montaj, etc).

Suntem certificați ISO 9001 şi ISO 14001 pentru sistemul de
management integrat calitate mediu. Anual se efectuează
auditul de supraveghere din partea organismului de
certificare TUV-SUD pentru sistemul de management de
mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001, în urma
căruia se recomandă măsuri de îmbunătăţire a proceselor
de management de mediu. Reînnoirea acestei certificări
în 2014 confirmă permanenta preocupare de a propune,
dezvolta și produce echipamente agricole în România, la
standarde de calitate agreate la nivel internațional.

Atelierul de sudură a fost complet modernizat și dotat cu
cabine de sudură și echipamente de lucru de cea mai
nouă generație. Cu noile echipamente putem realiza acum
sudură cu arc pulsat, iar rezultatele obținute din punct de
vedere calitativ sunt semnificativ mai bune pentru fiecare
lucrare executată.
Viteza și acuratețea asamblării au un impact direct asupra
productivității și calității echipamentelor, motiv pentru care
atelierul montaj s-a aflat de asemenea pe lista noastră de
priorități. În 2014, acest atelier a fost complet modernizat
și dotat cu două linii de montaj. Fiecare dintre ele este
adaptată pentru asamblarea diferitelor tipuri de utilaje și
concepută pentru a urma un traseu tehnologic eficient.

Pentru a prelungi viața fiecărui echipament pe care
îl producem, am inclus în planul de modernizare și
retehnologizarea atelierului de vopsitorie, pe care l-am
refăcut complet. Instalația de decapare pe care o folosim
în prezent este nouă și funcționează după cele mai înalte
standarde de lucru, ceea ce se reflectă în performanțele
utilajelor agricole pe care le producem: toate reperele sunt
supuse acestui proces, ceea ce permite eliminarea oricărei
urme de rugină și asigură o viață mai lungă echipamentelor.
Vopsirea se realizează cu pulbere în câmp electrostatic cu
polimerizare în cuptoare cu gaz metan.

6

7

Cum comand?

Aveți nevoie de consiliere și suport în alegerea utilajului
care să vă satisfacă cel mai bine nevoile? Echipa noastră
de vânzări este permanent la dispoziția dumneavoastră,

pregatită să vă ajute cu informații, detalii tehnice, demouri în câmp și argumente solide care stau la baza calității
utilajelor noastre.

Finanțare

Conștientă de importanța finanțării în dezvoltarea unei agriculturi moderne şi durabile, împreună cu partenerii noștri, vă
oferim soluții pliate pe necesitățile dumneavoastră. Contactați-ne, iar echipa noastră de vânzări împreună cu experții
financiari, vă vor asigura consiliere profesională pentru finanțarea cea mai potrivită nevoilor dumneavoastră. Până în
prezent Mecanica Ceahlău colaborează cu succes cu câțiva dintre cei mai importanți jucători de pe piața financiară, ale
căror oferte de finanțare sunt foarte atractive:

Contactați-ne:
La telefon prin reprezentantul Mecanica Ceahlău din zona dumneavoastră.
El vă va ajuta oricând și vă va propune cele mai bune soluții.

BOTOŞANI
BAIA MARE

SATU MARE

SUCEAVA
BISTRIŢA
NĂSĂUD

SĂLAJ

IAŞI
NEAMŢ

BIHOR
CLUJ

VASLUI

MUREŞ
HARGHITA

ARAD

BACĂU

ALBA
COVASNA

SIBIU

TIMIS
HUNEDOARA

CARAŞ
SEVERIN

VRANCEA

BRAŞOV

GALAŢI

ARGEŞ
GORJ

VALCEA

BRĂILA

TULCEA

IALOMIŢA
OLT

Avans minim începând cu 5%

CĂLĂRAŞI

DOLJ

GIURGIU

Avantajele creditelor prin partenerii noștri – Ron și Euro:

CONSTANŢA

2 plăți pe an, după recolte  recoltezi și apoi plătești
Comision lunar de administrare 0%  fără costuri ascunse

TELEORMAN

Dobândă fixă  îți poți planifica bugetul
Garanție pe bunurile achiziționate  24 luni
ZONA 1 - 0745 346 194

ZONA 4 - 0752 123 442

ZONA 2 - 0746 533 337

ZONA 5 - 0745 346 174

ZONA 3 - 0751 173 557

ZONA 6 - 0742 359 936

Suportul integral al experților financiari
Depunerea imediată a documentelor

La sediul din Piatra Neamț, telefon: +40 233 211 104, fax: +40 233 216 069
Pe e-mail la: comenzi@mecanicaceahlau.ro sau vanzari@mecanicaceahlau.ro
piesedeschimb@mecanicaceahlau.ro sau piese.steyr@mecanicaceahlau.ro
Găsiți-ne pe site la www.mecanicaceahlau.ro sau pe

Dacă v-am convins și doriți informații suplimentare cu privire la condițiile de achiziționare de utilaje și echipamente
agricole, nu ezitați să contactați echipa de vânzări: vanzari@mecanicaceahlau.ro sau comenzi@mecanicaceahlau.ro!

www.facebook.com/MecanicaCeahlau
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Post vânzare

Service-ul – elementul cheie al fiabilității utilajelor
Și pentru că știm cât de important este să primiți răspuns
imediat la problemele dumneavoastră, suntem pregătiți
să vă răspundem și să intervenim în termen de 24h-48h
cerințelor de service. Fiind cei care am proiectat și produs
utilajele, suntem cei care putem oferi cele mai bune soluții
pentru remedierea oricărei situații și garantăm pentru
lucrările executate. Personalul nostru calificat este echipat
cu mașini pregătite pentru intervențiile de service mobile.
În funcție de nivelul intervenției, aceasta se poate realiza
la domiciliul clientului sau la sediul Mecanica Ceahlău din
Piatra Neamț.
Transport / Livrare
Pentru că satisfacția dumneavoastră este foarte importantă,
departamentul nostru de logistică specializat în livrarea
utilajelor agricole, se va ocupa de toate demersurile pentru
încărcarea și transportul cât mai rapid și cu atenție a
utilajelor la locația dumneavoastră, în termenul agreat.

Online

Avem constant noutăți și vrem să vi le împărtășim de fiecare dată, astfel încât să le puteți transforma în oportunități. Vă
invităm să ne vizitați pe site la www.mecanicaceahlau.ro și să găsiți tot ce este important în activitatea companiei:
lansări de noi produse pe care le dezvoltăm pentru fermierii din România, informații despre inovațiile tehnice și beneficiile
pe care vi le pot aduce acestea, parteneriate noi pe care le semnăm, evenimentele la care puteți găsi echipamentele
Mecanica Ceahlău și campaniile de reduceri pe care vi le punem la dispoziție pentru a vă facilita achiziționarea de produse.
Site-ul are și versiune în limba engleză, pe care o puteți accesa la www.mecanicaceahlau.ro/en/

Suntem conștienți că urmăriți maximizarea beneficiilor
utilajelor achiziționate și la nevoie putem înlocui utilajul pe
perioada soluționării situației cu care vă confruntați.

Piese de schimb
Avem permanent peste 15.000 de piese de schimb în stoc,
majoritatea piese de uzură, accesorii şi consumabile, pentru
toate utilajele noastre, organizate într-un depozit modern.
Garanția calității și fiabilității utilajelor noastre este dată de
utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale. Toate
piesele noastre sunt realizate de o echipă de profesioniști
respectând cu rigurozitate documentația tehnică. Angajații
noștri sunt pregătiți să vă ajute în orice moment pentru
identificarea pieselor de care aveți nevoie. Pentru toate
utilajele noastre vă garantăm disponibilitatea pieselor de
schimb pentru următorii 10 ani.

Suntem conectați cu publicul nostru, inclusiv pe rețeaua de
socializare Facebook.
Vă încurajăm să ne vizitați pe www.facebook.com/
MecanicaCeahlau să ne împărtășiți părerile și sugestiile
dumneavoastră. Aici puteți parcurge rapid noutățile,
deveniți unul dintre participanții la concursurile pe care le
organizăm. Iar dacă vă place modul de interacțiune pe care
vi-l propunem, puteți să ne urmăriți constant activitățile.

Pentru a fi mai aproape de partenerii noștri am lansat
portalul pentru piese de schimb. În această secțiune, seria
de informații este usor accesibilă. Cataloage, detalii tehnice,
liste de prețuri, conceptele Mecanica Ceahlău, sunt la un
click distanță.

Punerea în funcțiune
Serviciile noastre nu se încheie după ce s-a efectuat livrarea.
Suntem alături de dumneavoastră pe toată perioada utilizării
utilajelor noastre. Începem prin a oferi trainingul necesar la
punerea în funcțiune a utilajului și asigurându-vă suportul
tehnic. Echipa noastră va monta utilajul, va participa la
probe în camp și va oferi instructajul necesar utilizării în
condiții optime. Suntem permanent pregătiți să oferim
clienților noștri informații suplimentare și suport tehnic.
Garanție
Pentru că produsele noastre sunt fiabile, acordăm o garanție
de 24 luni. Aceasta este acordată în condițiile respectării
parametrilor de funcționare precum și a intervențiilor făcute
de către persoanele autorizate.
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Prelucrare
Prelucraresol
sol

PRELUCRARE
PRELUCRARE
SOL
SOL

SEMĂNAT

ÎNTREȚINERE CULTURI
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Prelucrare sol

Gama de pluguri reversibile OPTIM, este concepută pentru a optimiza operațiunea de arat,

Model

Caracteristici

Necesar de putere [CP]

OPTIM 140/3 OPTIM 140/4 OPTIM 140/5 OPTIM 110/3 OPTIM 110/4

110 - 130 140 - 170 180 - 210

permițând scăderea cu aproximativ 30% a costurilor de mentenanță a utilajelor și o perioadă mai

Număr trupițe

3

lungă de amortizare a investiției, în condițiile unei eficiențe crescute în lucru.

Lățime de tăiere pe trupiță [cm]

4

90 - 110

120 - 140

3

4

5

30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50

Distanța între trupițe [m]

1

1

1

0.97

0.97

Dimensiune cadru [mm]

140 x 140

140 x 140

140 x 140

110 x 110

110 x 110

Lățime de lucru [m]

0.9 -1.5

1.2 - 2

1.5 - 2.5

0.9 -1.5

1.2 - 2

35

35

35

30

30

0.6 -0.8

0.8 - 1.4

1 - 1.7

0.6-0.8

0.8-1.0

Adâncimea de lucru [cm]*
Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

3.5x1.8x1.8 4.5x1.8x1.8 5.5x1.8x1.8 3.4x1.8x1.8 4.3x1.8x1.8

Masa [kg]

950

1200

1435

750

980



Mențin o structură de înaltă calitate a solului și încorporează eficient resturile vegetale



Sistem de siguranță cu șurub de forfecare care asigură protejarea componentelor trupiței la
supraefort



Ușurință și rapiditate la trecerea din poziția de lucru în poziția de transport



Lățimea de lucru se reglează din tiranții plugului, cu posibilitatea adaptării plugului pe diferite
tipuri de sol și în toată perioada anului, pentru realizarea unei arături de bună calitate.



Manevrabilitate și fiabilitate foarte bună



Realizează o arătură uniformă fără coame și șanțuri



Adâncime de lucru reglabilă până la 0.35 cm



Forma elicoidală a trupițelor permite o productivitate mai mare și un consum scăzut în cadrul
operațiunii de arat

Trupița răstoarnă
brazda și
încorporează
resturile vegetale.

ÎNTREȚINERE CULTURI
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Lățimea de lucru a
plugului se reglează
din tiranți.

SEMĂNAT

* în funcție de condițiile de sol

Mecanism de
reversare hidraulic

PRELUCRARE SOL

Plugurile Optim

Roata de sprijin
pentru reglarea
adâncimii de lucru
și transport.
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Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Scarificatoare
Scarificatoarele reprezintă soluția optimă de prelucrare a solului după arăturile repetate, spărgând
harpanul format și realizând o afânare în profunzime, ceea ce permite apei să pătrundă cu ușurință
la rădăcinile plantelor. Pot înlocui cu succes operația de arat obținându-se un consum redus de
combustibil.

160 - 240

200 - 280

2.5

3.5

max. 65

max. 65

5

7

Distanța dintre organe [m]

0.5

0.5

Productivitate [ha/h]

1.5

2

3.2 x 2.5 x 1.6

3.2 x 3.5 x 1.6

1790

2285

Caracteristici

Necesar de putere [CP]
Lățime de lucru [m]
Adâncimea de lucru [cm]*
Număr de organe

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol
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După prelucrare, stratul de la suprafață nu
rămâne neted, ceea ce nu permite formarea 
crustei dure după ploaie



Permit circularea apei în sol și îi încetinesc 
evaporarea



Împiedică formarea șanțurilor și a coamelor
superioare



Vârful este demontabil și reversibil

Bateria cu discuri
crestate sfărâmă
bulgării de la suprafață
și distruge resturile
vegetale.

Cilindrii hidraulici
reglează adâncimea
de lucru a bateriei cu
discuri.

Ancora utilizată, echipată cu cuțite
laterale, are înclinație progresivă ajutând
la sfărâmarea bulgărilor și la spargerea
brazdelor
Bateria cu discuri dispune de unghi de atac
reglabil între 0-18 grade
Reglajul adâncimii pentru secțiile de lucru
se face din comanda tiranților tractorului,
iar reglajul adâncimii de lucru a bateriei cu
discuri, se realizează hidraulic

Șuruburi de forfecare
pentru protecția secțiilor
de lucru supuse la
suprasarcină.

Tirant pentru
reglarea orizontalității
bateriei.

17
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MAS 7

Bateria cu discuri crestate sfărâmă bulgării 
de la suprafață și distruge resturile vegetale,
afânează și compactează solul

SEMĂNAT

MAS 5

Model



Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Freze
Frezele asigură prelucrarea optimă a solului atât pentru semănat cât și pentru plantat. Cele 4 modele
disponibile sunt ideale pentru pregătirea solului în sere, solarii, grădini de legume, vii, livezi dar și
lucrări agricole ușoare. Construcția robustă a structurii este garanția unei durabilități îndelungate.



FB 1600

FB 1800

FB 2100

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

Lățime de lucru [m]

1.4

1.6

1.8

2.1

Turația prizei de putere [rot/min]

540

540

540

540

Număr de cuțite pe rotor

28

32

40

44

Adâncimea de lucru [cm]*

7.5 - 12

7.5 - 12

7.5 - 12

7.5 - 12

0.22

0.25

0.3

0.4

Model

Necesar de putere [CP]

Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]

0.5 x 1.5 x 1.0 0.6 x 1.7 x 1.0 0.6 x 1.9 x 1.0 0.8 x 2.2 x 1.0
270

280

290

350



Dispun de 4 cuțite pe flanșă cu plasare în
formă elicoidală pe rotor


Reglarea adâncimii
de lucru se
realizează cu
ajutorul patinelor.

Apărătoare cu rol
de protecție împotriva aruncării corpurilor dure.

Patine pentru reglarea adâncimii și pentru
copierea terenului
Apărătoarea are rol de protecție împotriva
aruncării în spate a diferitelor corpuri dure:
pietre, resturi lemnoase sau metalice, dar și
de nivelare a solului
Adâncime de lucru reglabilă până la 12 cm

Cuțitele de pe
rotor realizează o
mărunțire perfectă
a solului.

ÎNTREȚINERE CULTURI

FB 1400

Caracteristici

Datorită prelucrării fine a solului, se permite 
o încorporare atât a resturilor vegetale, cât
și a semințelor

Sunt pretabile punerii în agregat cu tractoare
între 45 și 80 CP

Transmisie laterală
cu lanț pentru o
întreținere ușoară.

* în funcție de condițiile de sol

18

SEMĂNAT
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Prelucrare sol

Grapele cu discuri independente MAGNUM pot fi utilizate atât pentru pregătirea patului germinativ
cât și pentru prelucrarea miriștii. Se pot folosi atât în sistemele agricole tradiționale, precum și în cele
de prelucrare minimă a solului.

MAGNUM 3

MAGNUM 4

110 - 130

140 - 160

Lățime de lucru [m]

3

4

Număr discuri

24

32

Diametrul discurilor [mm]

510

510

Distanța dintre discuri [cm]

25

25

discuri independente

discuri independente

cu lame zimțate

cu lame zimțate

Adâncimea de lucru [cm]*

4 - 15

4 - 15

Productivitate [ha/h]

2.8 - 3

3 - 3.4

Viteza deplasare în lucru [km/h]

10 - 15

10 - 15

2.6 x 3 x 1.6

2.6 x 4 x 1.6

1650

2290

Model

Caracteristici

Necesar de putere [CP]

Dispunerea bateriilor
Tipul tăvălugului

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

PRELUCRARE SOL

Grape cu discuri independente



Discurile crestate cu diametrul de 510 mm realizează o pătrundere excelentă în sol chiar și în
cele mai grele condiţii



Au o durată lungă de viaţă și sunt uşor de manipulat



Sunt eficiente datorită vitezelor mari de operare până la 15 km/h și randamentului ridicat



Asigură copierea perfectă a profilului terenului



Cele patru elemente de cauciuc care prind discurile independente de cadru, asigură protecție

SEMĂNAT

* în funcție de condițiile de sol

la suprasarcini


Lagărele sunt capsulate și nu necesită întreținere, au o calitate ridicată și asigură o durată de viață
mare în orice condiții de lucru

20

Tăvălugi cu lame
zimțate pentru un efect
înalt de mărunţire şi de
nivelare a solului.

Organele elastice
afânează și
nivelează solul
înaintea tăvălugului.

Reglarea adâncimii
de lucru se
realizează mecanic.

21
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Deflectorii laterali
împiedică formarea
crestelor.

Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Grape ușoare
Grapele ușoare cu discuri sunt instrumente ideale pentru prelucrarea patului germinativ în vederea
semănatului, sfărâmarea bulgărilor și afânarea solului. Se utilizează în soluri mijlocii și grele, pe teren
plan sau cu pantă de maxim 12 grade.

Model

Necesar de putere [CP]

GD 3.2ME

3.2

Număr discuri

36

Diametrul discurilor [mm]

460

Distanța dintre discuri [cm]

17.5

Productivitate [ha/h]

1.3 - 2.1

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

3.2 x 3.3 x 1.1

22

Lagărele discurilor sunt echipate cu rulmenți
de tip UC sferici și oscilanți, care preiau
sarcinile radiale cât și cele axiale

Rădăcinile buruienilor răsărite după arat
sunt distruse în totalitate, ceea ce duce la
un consum redus de erbicide și la realizarea
condițiilor optime dezvoltării plantelor de
cultură

4-8
3.2 x 3.3 x 0.8

* în funcție de condițiile de sol



Realizează o încorporare rapidă și eficientă

a resturilor vegetale

Încorporarea îngrășământului natural și a
gunoiului de grajd se efectuează printr-o
singură trecere

10

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

Masa [kg]



Reglarea unghiului de atac al bateriilor cu
discuri se poate realiza în trei trepte: 12-1518 grade

860

Discurile crestate
situate anterior sfărâmă
bulgării și distrug
resturile vegetale.

Situate posterior, discurile de tip lis asigură
mărunțirea și nivelarea solulul în urma discurilor
crestate.

Poziționarea grapei in
lucru sau transport se
efectuează cu ajutorul
cilindrului hidraulic.

23
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12 - 15

Viteza deplasare în lucru [km/h]

Discurile crestate au o acțiune mai energică
asupra solului iar patinarea lor față de sol 
este redusă

"X"

Adâncimea de lucru [cm]*

Viteza deplasare în transport [km/h]



65 - 80

Lățime de lucru [m]

Dispunerea bateriilor

Utilizate în condiții de umiditate optimă a 
solului, consumul energetic este minim

SEMĂNAT

Caracteristici



Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Grape mijlocii
Toate lucrările de pregătire a a patului germinativ, demiriștire, încorporarea resturilor vegetale precum și
nivelarea și afânarea solului după arătura principală, se pot realiza cu succes cu ajutorul grapelor mijlocii.
Cadrul robust, reglajele rapide și productivitatea crescută permit lucrul pe suprafețe mari.

Puterea necesară a tractorului variază în funcție de modelul ales de la 100 CP până la 180 CP



Se pot utiliza fără a fi nevoie de operația de arat în prealabil



Dispun de un sistem de reglare al unghiului de atac individual pentru fiecare baterie în parte,
între 12 și 18 grade



Pregătirea stratului germinativ asigură o mai bună germinare și o răsărire uniformă și rapidă a
tuturor culturilor



Pot lucra și în condiții grele chiar și în terenuri nepregătite de mult timp, ceea ce permite
însămânțarea rapidă

GD 3.5

GD 4.4

100 - 120

120 - 150

160 - 180

Lățime de lucru [m]

3

3.5

4.4



Permit încorporarea îngrășământului natural și a gunoiului de grajd printr-o singură trecere

Număr discuri

29

33

42



Distrug rădăcinile buruienilor, ceea ce duce la un consum redus de erbicide

Diametrul discurilor [mm]

660

660

660



Discurile crestate cu diametrul de 660 mm asigură o încorporare eficientă a resturilor vegetale în sol

Distanța dintre discuri [cm]

22

22

22

Dispunerea bateriilor

"X"

"X"

"V"

Model

Necesar de putere [CP]

Tipul tăvălugului

cu lame zimțate

Adâncimea de lucru [cm]*

12 - 18

12 - 18

12 - 18

Productivitate [ha/h]

1.7 - 2.3

1.7 - 2.3

2.2 - 3.5

15

15

15

6 - 12

6 - 12

6 - 12

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

4.6x3.4x1.3

4.6x3.7x1.3

5.5x4.4x1.3

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

4.6x3.4x1.6

4.6x3.7x1.6

5.5x2.8x2.5

1750

1950

3400

Viteza deplasare în transport [km/h]
Viteza deplasare în lucru [km/h]

Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol

24

Cilindri hidraulici
necesari pentru
rabatarea cadrelor
laterale în lucru și
transport.

Baterie cu discuri
rabatată pentru
transport.

Tăvălugii cu bare
zimțate mărunțesc
și nivelează solul
în urma discurilor
crestate.

Discuri crestate
potrivite pentru
toate tipurile de sol,
indiferent nivelul de
pregătire al acestora.

25
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GD 3A

Caracteristici

SEMĂNAT



Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Grape grele
Proiectate pentru toate tipurile de sol, grapele cu discuri asigură o gamă largă de utilizare, de la înlocuirea
arăturii principale, dezmiriștire și până la distrugerea resturilor vegetale. Sunt destinate utilizării în condiții
grele sau pe terenuri nepregătite de mult timp.

Necesar de putere [CP]

170 - 220

180 - 210

Lățime de lucru [m]

3.9 - 4.2

5.2

33

48

710 - față / 810 - spate

660

24 - față / 32 - spate

22

“ V”

"X"

Număr discuri
Diametrul discurilor [mm]
Distanța dintre discuri [cm]
Dispunerea bateriilor
Tipul tăvălugului

10 - 22

12 - 18

Productivitate [ha/h]

1.8 - 3.0

2.5 - 4.2

15

15

5-8

6 - 12

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

3.2 x 5.8 x 1.4

5.9x5.2x1.3

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

7.7 x 2.4 x 1.7

5.9x2.6x2

3820

3950

Viteza deplasare în lucru [km/h]

Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol

26

Greutatea mare asigură pătrunderea în sol
chiar și în cele mai grele condiții, înlocuind   Lagărele discurilor sunt echipate cu rulmenți
de tip UC sferici și oscilanți, care preiau
arătura
sarcinile radiale cât și cele axiale
Realizează o încorporare eficientă și rapidă



  Unghiul de atac al bateriilor cu discuri poate
fi reglat între 0 - 24 grade
Permit încorporarea îngrășământului natural
și a gunoiului de grajd printr-o singură
trecere
a resturilor vegetale în sol



cu lame zimțate

Adâncimea de lucru [cm]*
Viteza deplasare în transport [km/h]
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GD 5.2

Model

Sunt potrivite pentru dezmiriștire
adâncime mică, medie și mare

SEMĂNAT

GDG 421

Caracteristici

la 

Distrug rădăcinile buruienilor răsărite după
operația de arat, ceea ce duce la un consum
redus de erbicide



Baterie cu discuri
crestate pentru
prelucrarea
și distrugerea
resturilor vegetale.

Cilindrul de acționare
hidraulică al cadrelor
pentru cele 2 poziții
– de lucru și de
transport.

Mărunțirea
superficială a solului
de suprafață cu
tăvălugul cu bare
zimțate

Adâncimea
de lucru este
reglabilă din
tăvălugi.

27

Prelucrare sol

Vitezele mari de lucru de până la 15 km/h 

Combinațiile multiple de tăvălugi și organe

și

contribuie

de lucru asigură o marunțire perfectă și o

Combinatoarele Solaris, utilizate la pregătirea patului germinativ după arat sau după scarificat, asigură

la diminuarea timpului necesar pentru

reconsolidare optimă a patului germinativ

prelucrarea terenului printr-o singură trecere datorită diversității operațiunilor de lucru, înglobându-le

prelucrarea terenului precum și o mai bună

printr-o singură trecere

pe toate, în una singură.

organizare a lucrărilor agricole







productivitatea

crescută,



Stratul de la suprafață nu are un grad mare

Cuțitele săgeată au avantajul de a nu scoate

de mărunțire, ceea ce nu permite formarea

pământul umed la suprafață pentru a se

crustei dure după prima ploaie, încetinind

usca

evaporarea apei din sol

Sfărâmă bulgării cu ajutorul celor patru 

Realizează o prelucrare în adâncime a

rânduri de tăvălugi, dintre care două rânduri

terenului nu numai la suprafață, lăsând în

tăvălugi de tip Crosskill și două rânduri

urma sa un pat germinativ nivelat și pregătit

tăvălugi cu bare

pentru lucrările de însămânțare.
SOLARIS 4

SOLARIS 5

SOLARIS 6

120 - 140

140 -160

150 - 210

180 - 230

3

4

5

6

purtat

purtat

semi-tractat

semi-tractat

14

16

24

28

2 - 12

2 - 12

2 - 12

2 - 12

Productivitate [ha/h]

2.1 - 3.7

2.8 - 4.9

3.5 - 6.2

4.1 - 7.2

Viteza de lucru [km/h]

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

2.9x3.x1.4

2.9x4x1.4

6.9x5x1.6

6.9x6x1.6

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

2.9x3x1.4

2.9x4x1.4

6.9x2.8x2.9

6.9x2.8x3.4

1725

2200

4200

5000

Necesar de putere [CP]
Lățime de lucru [m]
Tipul utilajului
Număr organe active
Adâncimea de lucru [cm]*

Masa [kg]

SEMĂNAT

SOLARIS 3

Model

Caracteristici

PRELUCRARE SOL

Combinatoare Solaris

* în funcție de condițiile de sol

28

Prelucrarea și
afânarea solului
în profunzime se
realizează cu ajutorul
cuțitelor săgeată.

Tăvălugii posteriori
nivelează solul
în vederea
semănatului.
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Mecanism pentru
reglarea adâncimii
cuțitelor.

Terenul ramâne
compact și
uniform după
trecerea
tăvălugilor
Crosskill.

29

Prelucrare sol
PRELUCRARE SOL

Combinatoare VM
Pentru obținerea producțiilor cantitative și calitative mari, o pregătire a patului germinativ la standarde
superioare este obligatorie. Astfel, am dezvoltat gama de combinatoare cu elemente vibro-elastice, care
prelucrează solul până la 12 cm adâncime . Combinatoarele de tip VM sunt combinații de organe de lucru
elastice și succesive, care nivelează și uniformizează după o prelucrare prealabilă a terenului.

80 - 100

150 - 180

3.2

6

2 - 12

2 - 12

1.1 - 1.8

3 - 4.2

5-8

5-8

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

3.1 x 3.4 x 1.1

5.9 x 6 x 1.3

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

3.1 x 3.4 x 1.1

5.9 x 3 x 2

950

3450

Necesar de putere [CP]
Lățime de lucru [m]
Adâncimea de lucru [cm]*
Productivitate [ha/h]
Viteza de lucru [km/h]

Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol
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Înlătură buruienile apărute după arătura principală



Îngroapă eficient resturile vegetale rămase de la cultura anterioară



Datorită construcției modulare se pot folosi atât după arătura de toamnă cât și după cea de
primăvară



Sistem de reglare a adâncimii de lucru prin roți de copiere



Nu necesită reglare în timpul lucrului



Manevrabilitate și fiabilitate foarte bună



Durabilitate crescută a elementelor active datorită materialelor și tratamentelor termice executate
asupra lor



Construcție simplă și robustă

Lagăre robuste
pentru susținerea
bateriei cu discuri
crestate.

Roata responsabilă
cu reglarea
adâncimii de lucru.

Organele active
elastice contribuie
la mărunțirea și
afânarea solului.

ÎNTREȚINERE CULTURI

VM 6

Model

Realizează toate operațiile de discuire, combinare vibro și tăvălugire a terenului arat, printr-o
singură trecere

SEMĂNAT

VM 321

Caracteristici



Arcul de tracțiune
acționează asupra
tăvălugilor pentru
o mai bună
nivelare a solului.

31

Semănat

PRELUCRARE SOL
SEMĂNAT

ÎNTREȚINERE CULTURI

33
32

Semănat
PRELUCRARE SOL

Semănători pneumo-mecanice pentru
plante prășitoare cu brăzdar patină tip SK
Pentru cei care știu că orice kilogram de sămânță contează, semănătorile tip SK sunt alegerea
perfectă. Dotate cu un distribuitor pneumo-mecanic tip Kleine, sunt destinate semănatului plantelor
bob cu bob.



Caracteristici

Model

SK 4

SK 4F

SK 6

SK 6F

SK 8L

SK 8FL

* în funcție de condițiile de sol

34



Cutia de viteză cu
roți dințate asigură
schimbarea
distanței între
semințe pe rând.

Valva secvențială ridică
marcatorii de urmă la
capătul rândului de
semănat, coborându-i
apoi la început de rând.

Discuri distribuitoare pentru semanatul de
semințe de porumb și floarea soarelui
 Robustețea utilajului permite lucrul în teren
plan sau în pante de maxim 8 grade
Opțional pot fi dotate cu:
 Instalație electronică pentru controlul
semănatului
 Discuri distribuitoare pentru soia, sfeclă de
zahăr, fasole, pepeni, etc


Încorporarea
îngrășământului în
sol se realizează cu
ajutorul brăzdarului
patină.
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Necesar de putere [CP]
40 - 65
45 - 65
60 - 80
65 - 80
65 - 80
70 - 90
Lățime de lucru [m]
1.8 - 2.8 1.8 - 2.8 2.7 - 4.2 2.7 - 4.2 3.6 - 5.6 3.6 - 5.6
Numărul de rânduri
4
4
6
6
8
8
Distribuţia seminţelor
pneumo-mecanică şi disc vertical cu orificii
Distanţa dintre rânduri [cm]
45 - 70
45 - 70
45 - 70
45 - 70
45 - 70
45 - 70
Distanța între boabe pe rând [cm] 3 - 52
3 - 52
3 - 52
3 - 52
3 - 52
3 - 52
Adâncime de lucru [cm]*
2 - 10
2 - 10
2 - 10
2 - 10
2 - 10
2 - 10
Tipul brăzdarelor de seminţe
patină
patină
patină
Capacitate buncăr semințe [l]
48
48
48
48
48
48
Capacitate buncăr îngrășăminte [l]
32 x 4
32 x 6
32 x 8
Viteza de lucru [km/h]
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
Viteza de transport [km/h]
15
15
15
15
15
15
Productivitate [ha/h]
1.3 - 2.8 1.3 - 2.8 1.8 - 4.2 1.8 - 4.2 3.4 - 5.4 3.4 - 5.4
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 1.8x2.9x2.1 1.8x2.9x2.1 1.8x4.3x2.1 1.8x4.3x2.1 1.8x7x2.1 1.8x7x2.1
Masa [kg]
460
640
580
880
990
1200



Distribuitorul pneumo-mecanic asigură distanța
cerută între boabe, precum și eliminarea
însămânțării a două boabe la un loc
Controlul adâncimii de semănat se realizează
prin roata de copiere care echipează fiecare
secție de semănat în parte
Administrează și îngrășământ odată cu
semănatul
Îngrășământul se distribuie în sol sub nivelul
la care este încorporată sămânța și în lateral,
ceea ce asigură o valorificare mai bună a
substanței active

SEMĂNAT



Roata de tasare
închide rigolele în
urma brăzdarelor
de semănat și
fertilizat.
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Semănat
PRELUCRARE SOL

Semănătorile pneumo-mecanice cu brăzdar dublu disc, asigură o calitate foarte bună a încorporării
semințelor în sol, mai ales în cazul în care patul germinativ este semi-pregătit sau conține multe resturi
vegetale.


semănatul; îngrășământul se distribuie
în sol sub nivelul la care este încorporată
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Marcatori cu acționare hidraulică individuală

90 - 120

130 - 160

Lățime de lucru [m]

2.8 - 3.0

4.2 - 4.5

5.6 - 6.0

Numărul de rânduri

4

6

8

Distribuţia seminţelor

pneumo -mecanică şi disc vertical cu orificii
70 - 75

Exhaustor de depresiune mărită cu paleți
curbați și zgomot redus în folosință

Distanța între boabe pe rând [cm]

3 - 52

3 - 52

3 - 52



Discuri distribuitoare pentru semințe de
porumb și floarea soarelui

Adâncime de lucru [cm]*

2 - 10

2 - 10

2 - 10

Tipul brăzdarelor de seminţe

dublu disc

dublu disc

dublu disc



Robustețea utilajului permite lucrul în teren
plan sau în pante de maxim 8 grade

Capacitate buncăr semințe [l]

48

48

48

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]

180 x 2

280 x 2

180 x 4

Viteza de lucru [km/h]

6 – 12

6 – 12

6 – 12

15

15

15

1.3 - 2.8

1.8 - 4.2

3.4 - 5.4

2 x 3 x 1.65

2 x 4.3 x 1.65

2 x 6.4 x 1.65

890

1540

2230



Reglaj facil al depresiunii prin clapeta
obturatoare la exhaustare

sămânța, și în lateral, ceea ce asigură o Opțional pot fi dotate cu:
valorificare mai bună a substanței active
 Instalație electronică
semănatului
Reglaj centralizat prin cutiile de viteză a
distanței între boabe pe rând

60 - 80

70 - 75

Organele active sunt rezistente la uzură
Administrează și îngrășământ odată cu

Necesar de putere [CP]



Viteza de transport [km/h]
pentru

controlul

Discuri distribuitoare pentru soia, sfeclă de
zahăr, fasole, pepeni, etc,

Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]

ÎNTREȚINERE CULTURI



SK 8DF

70 - 75

eficientă independent de calitatea solului



SK 6DF

Model

Distanţa dintre rânduri [cm]
Brăzdarul dublu disc garantează o semănare 
sau a pregătirii acestuia

SK 4DF

Caracteristici

SEMĂNAT

Semănători pneumo-mecanice pentru plante
prășitoare cu brăzdar dublu disc tip SK

* în funcție de condițiile de sol

37

Semănat

Semănătorile de tip SPM prezintă un grad mare de interes pentru fermieri datorită robusteții și
ușurinței în exploatare. În funcție de varianta constructivă aleasă, se pot lucra atât suprafețe mari
cât și suprafețe medii și mici. Distribuitorul pneumatic de excepție garantează o precizie deosebită în
procesul de însămânțare.

SPM 6DF

SPM 8DF

100 - 120

150 - 180

Lățime de lucru [m]

4.2

5.6

Numarul de rânduri

6

8

Caracteristici

Model

Necesar de putere [CP]

Distribuţia seminţelor
Distanţa dintre rânduri [cm]

pneumatică și disc vertical cu orificii
70

70

Distanța între boabe pe rând [cm]

8 - 31

8 - 31

Adâncime de lucru [cm]*

2-8

2-8

dublu disc

dublu disc

Acționare independentă a marcatorilor, cu 
cilindri hidraulici

Roțile de sprijin și antrenare au anvelope de
700/12



Brăzdarul dublu disc încorporează eficient 
îngrășămintele în sol

Adâncimea de lucru se adaptează ușor cu
ajutorul manetei de reglare.

Tipul brăzdarelor de seminţe
Capacitate buncăr semințe [l]

45 x 6

45 x 8

Cadrul de cuplare la tractor este rigidizat, cu 
posibilitate de cuplare facilă la toate tipurile
de tractoare

Secție de semănat cu brăzdar dublu disc,
cu diametru de 370 mm

Transmisia la echipamentul de fertilizare se
realizează direct de la roata de antrenare

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]

280 x 2

180 x 4

Transmisia la secțiile de semănat este acționată
din cutia de viteză cu lanț, pentru o schimbare
rapidă a vitezelor de semănat

6-8

6-8

Viteza de transport [km/h]

15

15



Sunt echipate cu buncăre de îngrășământ 
de capacitate mare

Exhaustor de depresiune marită cu paleți curbați
și cu zgomot redus în folosință

1.8 - 2.4

2.3 - 3.1

2 x 4.4 x 1.6

2 x 6.7 x 1.65



Buncărele de semințe sunt confecționate 
din plastic

Reglaj facil al depresiunii prin clapeta
obturatoare la exhaustare

1660

2100



Viteza de lucru [km/h]

Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]

SEMĂNAT





PRELUCRARE SOL

Semănători pentru plante prășitoare
cu brăzdar dublu disc tip SPM

* în funcție de condițiile de sol

ÎNTREȚINERE CULTURI

38

39

Semănat

SPC 4M

SPC 4FS

SPC 6M

SPC 6FS

SPC 8M

SPC 8FS

Necesar de putere [CP]

40 - 60

45 - 65

60 - 70

65 - 80

65 - 80

65 - 80

Lățime de lucru [m]

1.2 - 3.2

1.8 - 3.2

1.8 - 4.8

2.7 - 4.8

2.4 - 6.4

3.6 - 6.4

Produse de tradiție a Mecanicii Ceahlău, semănătorile de tip SPC prezintă un grad mare de interes

Numarul de rânduri

4

4

6

6

8

8

pentru fermieri datorită robusteții și ușurinței în exploatare. În funcție de varianta constructivă aleasă,

Distribuţia seminţelor

se pot lucra atât suprafețe mari cât și suprafețe medii și mici.

Distanţa dintre rânduri [cm]

30 - 80

45 - 80

30 - 80

45 - 80

30 - 80

45 - 80

Distanța între boabe pe rând [cm]

2 - 154

2 - 154

2 - 154

2 - 154

2 - 154

2 - 154

Adâncime de lucru [cm]*

4 - 12

4 - 12

4 - 12

4 - 12

4 - 12

4 - 12

Tipul brăzdarelor de seminţe

patină

patină

patină

patină

patină

patină

Capacitate buncăr semințe [l]

48 x 4

48 x 4

48 x 6

48 x 6

48 x 8

48 x 8

Caracteristici

Model

pneumatică și disc vertical cu orificii

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]
Viteza de lucru [km/h]
Viteza de transport [km/h]
Productivitate [ha/h]

32 x 4

32 x 8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

15

15

15

15

15

15

1.1 - 1.8

1.1 - 1.8

1.6 - 2.6

1.6 - 2.6

2.2 - 3.6

2.2 - 3.6

429

1.8x3x2.1 1.8x4.7x2.1 1.8x4.7x2.1 1.8x6.3 x2.1 1.8x6.3x2.1
712

700

920

840

1060

* în funcție de condițiile de sol







Reglaj individual pe fiecare secție a distanței
între boabe
Setul de discuri distribuitoare permite semănatul mai multor tipuri de semințe
Asigură o bună precizie la semănat datorită
distribuitorului pneumatic
Brăzdare patină pentru încorporarea
seminței în sol
Semănătorile echipate cu fertilizator tip
FS, pot administra și îngrășăminte chimice
odată cu semănatul

40

Roată de tasare în
“V“ pentru acoperirea semințelor.





Exhaustor de depresiune mărită cu paleți
curbați și zgomot redus în folosință
Reglaj facil al depresiunii prin clapeta obturatoare la exhaustare
Robustețea utilajului permite lucrul în teren
plan sau în pante de maxim 8 grade
Echipamentul de fertilizare asigură încorporarea
îngrășămintelor granulare la o adâncime de 2- 3
cm sub adâncimea de semănat și la o distanță
de 3 - 6 cm lateral de rândul de semințe, în vederea evitării arderii chimice a mugurelui germinativ al semințelor încorporate.

Distribuitor hidraulic
pentrua acționarea
individuală a
marcatorilor

Acționarea sistemului
de fertilizare se
realizează de la roata
de sprijin.

41

ÎNTREȚINERE CULTURI

Brăzdarul patină
deschide rigolele
pentru încorporarea
îngrășământului.



SEMĂNAT

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 1.8x3x2.1
Masa [kg]

32 x 6

PRELUCRARE SOL

Semănători pentru plante prășitoare
cu brăzdar patină tip SPC

Semănat
PRELUCRARE SOL

Semănători pentru plante prășitoare
cu brăzdar dublu disc tip SPC
Gama de semănători pentru plante prășitoare cu brăzdar dublu disc, asigură o calitate foarte bună a
încorporării semințelor în sol mai ales în cazul în care patul germinativ este semi-pregătit sau conține
multe resturi vegetale.

Semănare eficientă datorită brăzdarului dublu disc, indiferent de calitatea solului sau a pregătirii
acestuia
 Reglaj individual pe fiecare secție, a distanței între boabe
 Brăzdarul de fertilizare dublu disc administrează îngrășăminte chimice odată cu semănatul
 Echipamentul de fertilizare asigură încorporarea îngrășămintelor granulare la o adâncime de 2
- 3 cm sub adâncimea de semănat și la o distanță de 3 - 6 cm lateral de rândul de semințe, în
vederea evitării arderii chimice a mugurelui germinativ al semințelor încorporate
 Exhaustor de depresiune mărită cu paleți curbați și zgomot redus în folosință
 Reglaj facil al depresiunii prin clapeta obturatoare la exhaustare
 Set de discuri distribuitoare pentru semănatul semințelor de porumb și floarea soarelui
 Robustețea utilajului permite lucrul în teren plan sau în pante de maxim 8 grade
Opțional pot fi dotate cu:
 Instalație electronică pentru controlul semănatului
 Discuri distribuitoare pentru soia, sfeclă de zahăr, fasole, pepeni, etc.


SPC 6DF

SPC 8DF

Necesar de putere [CP]

45 - 65

65 - 80

65 - 80

Lățime de lucru [m]

1.8 - 3.2

2.7 - 4.8

3.6 - 6.4

Numărul de rânduri

4

6

8

Model

Distribuţia seminţelor

pneumatică și disc vertical cu orificii
45 - 80

45 - 80

45 - 80

Distanța între boabe pe rând [cm]

2 - 154

2 - 154

2 - 154

Adâncime de lucru [cm]*

4 - 12

4 - 12

4 - 12

Tipul brăzdarelor de seminţe

Dublu disc

Dublu disc

Dublu disc

Capacitate buncăr semințe [l]

48 x 4

48 x 6

48 x 8

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]

32 x 4

32 x 6

32 x 8

5-8

5-8

5-8

15

15

15

1.1 - 1.8

1.6 - 2.6

2.2 - 3.6

1.9 x 2.9 x 2.1

1.9 x 4.3 x 2.1

1.9 x 6 x 2.1

725

940

1100

Viteza de lucru [km/h]
Viteza de transport [km/h]
Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol
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Brăzdarul dublu
disc asigură
fertilizarea
concomitent cu
însămânțarea.

Secția de semănat
cu brăzdar dublu
disc pentru
încorporarea
semințelor.

Cuplarea la tractoare
de putere între 65 si
80 CP.

Marcatorul cu acționare hidraulică
individuală stabilește
linia tehnologică
pentru semănat.

43

ÎNTREȚINERE CULTURI

Distanţa dintre rânduri [cm]

SEMĂNAT

SPC 4DF

Caracteristici

Semănat
PRELUCRARE SOL

Semănători pentru păioase
cu brăzdar patină tip SUP
Distribuția mecanică a semințelor conferă semănătorilor pentru păioase cu brăzdar patină simplitate,
fiabilitate și costuri reduse în exploatare. Potrivite pentru toate tipurile de sol lucrate prin metode
tradiționale, semănătorile cu

brăzdar patină sunt dotate cu grapă cu inele pentru acoperirea

semințelor și nivelarea terenului după însămânțare.

Sunt echipate cu brăzdar patină pentru încorporarea semințelor în sol



Aripile brăzdarelor sunt prelungite pentru menținerea pereților laterali ai rigolelor și decupate la partea
inferioară pentru a da posibilitatea acoperirii semințelor mai întâi cu un strat de sol umed



Pentru semănatul semințelor mici (în stratul superficial), brăzdarele sunt prevăzute cu limitatori
de adâncime patină, reglabili



Distribuitorul dublu asigură semănatul semințelor mici cât și a celor normale ca dimensiune



Trecerea de la tipul de semințe mici la normale și invers se realizează prin simpla acționare a
unui buton aflat pe distribuitor, trecând dintr-o poziție în alta

SUP 21M

SUP 29BP

45 - 65

65 - 80

Lățime de lucru [m]

2.6

3.6

Numărul de rânduri

21

29

Cilindru cu pinteni dublu

Cilindru cu pinteni dublu



Reglarea cantității de semințe se realizează rapid și precis începând de la 2 kg/ha

12.5

12.5



Permit lucrul pe terenuri plane cât și pe terenuri cu pantă de 6 grade

Caracteristici

Model

Necesar de putere [CP]

Distribuţia seminţelor
Distanţa dintre rânduri [cm]
Reglare debit seminţe
Tipul brăzdarelor de seminţe
Capacitate buncăr semințe [l]
Viteza de lucru [km/h]
Viteza de transport [km/h]
Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol
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Cutie de viteză cu 72 de trepte
2 - 8 continuu

2 - 8 continuu

patina

patina

290

400

5 - 10

5 - 10

15

15

0.8 - 1.1

1.3 - 2.6

1.4 x 3.2 x 1.4

2 x 4.2 x 1.4

598

767

Brăzdarul patină
încorporează
precis și eficient
semințele în sol.

Scormonitorii de
urmă afânează
solul în urma roților
tractorului.

Cutia de viteză tip
Norton cu 72 trepte de
viteză pentru dozarea
cantității de semințe
încorporate în sol.

ÎNTREȚINERE CULTURI

Adâncime de lucru [cm]*

SEMĂNAT



Cilindru pentru
acționarea
marcatorilor de
urmă.

45

Semănat

Caracteristici

SUP 29DK /
SUP 29DKT

SUP 32DKFL /
SUP 32DKFLT

SUP 48DKTL

Necesar de putere [CP]

80 - 100

130 - 150

170 - 200

Lățime de lucru [m]

3.63

4

6

pe terenuri cu nivel de pregătire diferit, de la cele bine pregătite la cele cu pregătire minimă. Echiparea

Numărul de rânduri

29

32

48

cu brăzdar dublu disc conferă o mai bună precizie și o adâncime constantă a semănatului în rânduri

Distribuţia seminţelor

a semințelor plantelor de cultură, concomitent cu administrarea de îngrășăminte chimice granulate

Distanţa dintre rânduri [cm]

(SUP 32), acolo unde culturile permit.

Reglare debit seminţe

Semănătorile pentru cereale oferă soluția optimă pentru însămânțarea mai multor tipuri de semințe






Trecerea de la tipul de semințe mici la
normale și invers, se realizează prin simpla
acționare a unui buton aflat pe distribuitor, 
trecând dintr-o poziție în alta
Însămânțarea atât pe terenuri bine pregătite 
cât și pe terenuri cu pregătire minimă

Brăzdarul dublu disc poate fi reglat până la o
adâncime constantă de semănat de 8 cm
Sunt prevăzute cu marcatori cu acționare
hidraulică individuală

cilindru dublu cu pinteni
12.5

12.5

12.5

cutie de viteză cu 72 de trepte

Adâncime de lucru [cm]*

2 - 8 continuu

Tipul brăzdarelor de seminţe

dublu disc

dublu disc

dublu disc

Capacitate buncăr semințe [l]

400

400

1200

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]

Un avantaj important al brăzdarelor dublu
disc este că nu adună resturile vegetale,
contribuind la mărunțirea acestora

Viteza de lucru [km/h]

Utilajele pot lucra pe terenuri plane sau în
pantă de maxim 8 grade
Opțional pot fi prevăzute cu roți sau lanț de
tasare pentru încorporarea semințelor în sol

Masa [kg]

350
5 - 10

5 - 10

5 - 10

15

15

15

Productivitate [ha/h]

1.3 - 2.6

1.6 - 3

2.5 - 4.5

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

2x4.2x1.6

1.9x4.9x1.8

1.9x7.3x1.9

1160 / 1175

1910 / 2030

2400

Viteza de transport [km/h]

SEMĂNAT



Simplitate, fiabilitate și costuri reduse în 
exploatare datorită distribuției mecanice a
semințelor

Reglarea cantității de semințe se realizează
rapid și precis


Model

PRELUCRARE SOL

Semănători pentru păioase
cu brăzdar dublu disc tip SUP

* în funcție de condițiile de sol

ÎNTREȚINERE CULTURI

46

47

Întreținere culturi

PRELUCRARE SOL

SEMĂNAT
ÎNTREȚINERE CULTURI

49
48

Întreținere culturi
PRELUCRARE SOL

Prășitori tip CF
Robuste și foarte ușor manevrabile, prășitorile tip CF sunt concepute pentru distrugerea mecanică a
buruienilor din culturile de plante prășitoare. Reglajele se efectuează rapid în funcție de tipul de teren
și de nivelul prelucrării dorite.

Înlocuirea organelor active și reglarea lor în adâncime se execută cu multă ușurință



Copierea terenului prin intermediul roților de copiere, asigură o adâncime de lucru uniformă pe

SEMĂNAT



toată lățimea de lucru a secției
CSC 00B/5

CF - 00/5

CSC 00B/7

CF - 00/7

CSC 00B/9

CF - 00/9



Flexibilitate în reglarea distanței acoperite de organele de lucru și a zonei de protecție a plantelor

Necesar de putere [CP]

40 - 50

40 - 50

50 - 60

60 - 70

50 - 70

70 - 80



Distribuție uniformă a tipului de îngrășământ prin cădere liberă pe lângă rândurile plantelor

Lățime de lucru [m]

1.8 - 2.8

1.8 - 2.8

2.7 - 4.2

2.7 - 4.2

3.6 - 5.6

3.6 - 5.6



Acționarea fertilizatorului se realizează de la priza de putere a tractorului prin intermediul unui

Numărul secțiilor de lucru

5

5

7

7

9

9

Numărul de rânduri lucrate simultan

4

4

6

6

8

8

45 - 70

45 - 70

45 - 70

45 - 70

45 - 70

45 - 70

10

10

10

10

10

10

Caracteristici

Model

Adâncime de lucru [cm]*
Tipul organelor de lucru

cuțite săgeată, cuțite unilaterale

Numarul roților stabilizatoare

2

2

2

2

2

2

Numărul roților de copiere

5

5

7

7

9

9

1.5

5

7

7

9

9

Productivitate [ha/h]

0.8 - 1.2

0.8 - 1.2

1.1 - 1.8

1.1 - 1.8

1.5 - 2.3

1.5 - 2.3

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m)

2x3x1.55

2x3x1.55

2x4.4x1.55 2x4.4x1.55 2x5.8x1.55 2x5.8x1.55

430

600

Acoperirea între cuțite la prășit [cm]

Masa [kg]

550

779

700

986

Rariță pentru bilonare
și deschis rigole.

Echipament cu
discuri pentru
protecția plantelor în
timpul prășitului.

Organele active sunt
foarte rezistente la
uzură.

Distribuitor fiabil
pentru încorporarea
îngrășământului în
sol

* în funcție de condițiile de sol

50

51

ÎNTREȚINERE CULTURI

Distanţa dintre rânduri [cm]

reductor și a 2 transmisii cu lanț

Întreținere culturi
PRELUCRARE SOL

Prășitori tip CFM
Prășitorile sunt destinate executării lucrărilor de prășit dar și pentru afânarea solului, realizând o bună
copiere a acestuia precum și o adâncime uniformă de lucru.

CFM 7

CFM 9

50 - 60

70 - 80

90 - 100

2.8

4.2

5.6

Numărul secțiilor de lucru

5

7

9

Numărul de rânduri lucrate simultan

4

6

8

Distanţa dintre rânduri [cm]

70

70

70

Adâncime de lucru [cm]*

10

10

10

Necesar de putere [CP]

Lățime de lucru [m]

Tipul organelor de lucru

cuțite săgeată, cuțite unilaterale

Numarul roților stabilizatoare

2

2

2

Numarul roților de copiere

5

7

9

Acoperirea între cuțite la prășit [cm]

15

15

15

0.8 - 1.2

1.1 - 1.8

1.5 - 2.3

2.25 x 3.4 x 1.35

2.25 x 4.5 x 1.35

2.25 x 6.5 x 2.55

690

890

1500

Productivitate [ha/h]




Secțiile de lucru efectuează operația de 

Copierea terenului prin intermediul roților

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m)

prășire, distrug buruienile dintre rânduri și

asigură o adâncime de lucru uniformă pe

Masa [kg]

aerisesc solul

toată lățimea de lucru a secției

Sunt dotate cu echipament de fertilizare pe 

Flexibilitate

rânduri, acționat de la roată

acoperite de organele de lucru și a zonei de

Soliditatea construcției permite lucrul pe

protecție a plantelor

toate tipurile de sol



pentru

reglarea

* în funcție de condițiile de sol

distanței

Distribuție uniformă a tipului de îngrășământ



Reglarea cuțitelor se realizează ușor și rapid

prin cădere liberă pe lângă rândurile plantelor



Înlocuirea organelor active și reglarea lor în

Opțional pot fi dotate cu:

adâncime se execută cu multă ușurință


52

Rarițe pentru bilonare sau pentru deschis rigole



Echipament pentru protecția plantelor cu
discuri de protecție

Buncăr fertilizare de
capacitate mărita, din
plastic sau tablă.

Cadru de cuplare
la tractor simplu și
robust.

Roata responsabilă
cu antrenarea
distribuitorului de
îngrășăminte.

Secția de lucru
pentru efectuarea
operațiunii de prășire
și afânare.
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SEMĂNAT

CFM 5

Model

Caracteristici

Întreținere culturi
PRELUCRARE SOL

Mașini împrăștiat
îngrășăminte solide MIS
Administrarea îngrășămintelor și amendamentelor în perioadele optime, contribuie la o sporire a
producției agricole. Pe de altă parte, îngrașămintele pot reprezenta un cost semnificativ, iar distribuirea
eficientă a acestora este din ce în ce mai importantă în obținerea unei producții mari la costuri cât mai
mici. Mecanica Ceahlău produce 2 tipuri de utilaje: 2MIS 600 și 2MIS 800, cu buncăre de capacitate
de 600 l și respectiv 800 l.

Necesar de putere [CP]

45 - 65

45 - 65

Lățime de lucru [m]

12-18

12-18

600

800

0.75 x 1.4 x 1.2

0.75 x 1.4 x 1.45

167

190

Capacitate buncăr [l]
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol
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Au sistem de reglare a cantității de îngrășământ administrate



Buncăr protejat împotriva corodării prin vopsire în câmp electrostatic iar elementele active
(rotorul cu paletele de împraștiere) sunt din oțel inoxidabil



Se pot folosi și pentru împraștierea semințelor de plante medicinale și trifoliere



Nu necesită reglare în timpul lucrului



Manevrabilitate simplă a dispozitivelor de reglat



Transmisie de la priza de putere a tractorului prin arbore cardanic



Se folosesc pentru orice tip de îngrășământ granular

Discuri din oțel inoxidabil pentru împraștierea
îngrășămintelor pe suprafața de lucru.

Paletele de dispersare
a îngrășămintelor au
3 unghiuri de reglaj
pentru diverse lățimi
de lucru.

Maneta
responsabilă cu
reglajul debitului de
îngrașăminte la ha.
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2MIS 800

Model

Dispun de două discuri cu împraștiere centrifugală pe o lățime cuprinsă între 12 și 18 m, în
funcție de material

SEMĂNAT

2MIS 600

Caracteristici



Întreținere culturi
PRELUCRARE SOL

Mașini distrus resturi vegetale MDRV
Resturile vegetale pot îmbunătăți calitatea solului dacă sunt bine tocate și distribuite uniform pe toată
suprafața solului. Mașina de distrus resturi vegetale realizează această tocare și împraștiere la nivel
optim în condiții de siguranță și fiabilitate maximă.

Transmisie laterală prin curele

aruncării a diferitelor corpuri dure: pietre, 
resturi lemnoase sau metalice

Cuțitele în formă de L sunt ascuțite pe

Înălțimea cuțitelor față de sol precum și

interschimbabilității stânga-dreapta

tasarea resturilor vegetale, se poate realiza 
prin intermediul tăvălugului din dotare

Este ideală pentru lucrul în diferite contexte cum



48 de cuțite pe rotor

vegetale rămase în urma recoltării, miriști de



Înălțime de tocare reglabilă din tăvălugul

porumb, cereale, tutun, etc



ambele părți ceea ce oferă posibilitatea

SEMĂNAT

Este echipată cu protecție pentru evitarea 



ar fi: culturi pe rânduri, terenuri ierboase, resturi

compactor

Necesar de putere [CP]
Lățime de lucru [m]
Viteza de lucru [km/h]
Număr de cuțite pe rotor
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m)
Masa [kg]

Model

MDRV 2.5

80 - 100
2.5
3 - 10
48
1.28 x 2.8 x 0.8
950

Cadru de cuplare
la tractor, simplu și
robust.

Reductorul cu roți
dințate transmite
mișcarea la cuțite.

Cuțite pentru tocarea
resturilor vegetale.

Deflectori pentru
împrăștierea
uniformă a resturilor
tocate.

* în funcție de condițiile de sol
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Caracteristici

Combinatorul Solaris cu lățimea de lucru de 5 metri este
alegerea perfectă pentru a pregăti patul germinativ înainte
de semănat. L-am utilizat după prima arătură iar rezultatele
au fost excepționale, realizând o prelucrare optimă a solului
printr-o singură trecere.
Kovacs Iosif
Oradea, Jud. Bihor
Suprafață: 200 ha, Utilaj: Solaris 5
Sunt foarte mulțumit de achiziția semănătorii pentru păioase
pe 48 de rânduri. Precizia foarte bună a semănatului
precum și echiparea cu brăzdar dublu disc ce contribuie la
mărunțirea resturilor vegetale sunt principalele calități prin
care se remarcă.
Istrate Dorel
Șăulia, Jud. Mureș
Suprafață: 350 ha, Utilaj: SUP 48DKL
Dețin utilaje de la Mecanica Ceahlău de aproape 20 de
ani pe care le folosesc și azi la lucrările agricole. Au un
randament ridicat și sunt foarte fiabile, iar semănătoarea
are aceeași precizie de semănat ca la început. Intenționez
să achiziționez o semănătoare cu brăzdar dublu disc, însă
o voi folosi în continuare și pe cea cu patină.
Cristian Stoica - S.C. Ferma la Bunici S.R.L.
Gropnița, Jud. Iași
Suprafață: 300 ha, Utilaj: SPC 6 și GD 3.2
Precizia de semănat este foarte importantă, iar semănătoarea
pe 8 rânduri cu dublu disc realizează cu succes acest lucru
chiar și pe un teren mai puțin pregătit. Datorită faptului că
distribuie și îngrășământ odată cu semănatul, am realizat o
economie considerabilă de combustibil.
Vasile Petre - S.C. Agro Prim S.R.L
Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași
Suprafață: 320 ha, Utilaj: SK 8DF
Folosesc combinatorul VM 6 atât după arătura de primăvară
cât și după cea de toamnă și sunt foarte mulțumit de organele
active care realizează o mărunțire și afânare optimă a solului.
Faptul că nu necesită reglaje în timpul lucrului înseamnă o
productivitate mai mare și o programare mai bună a tuturor
lucrărilor agricole.
Badea Ionel - S.C. Inproconsa S.R.L
Drăgotești, Jud. Dolj
Suprafață: 500 ha, Utilaj: VM 6
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