
Cod CPV Denumire Marca Model Caracteristici tehnice Preț de referință, lei

16700000-2 Tractor Case IH Quantum 75N Puterea nominală (c.p.) 76 651000

Numărul de cilindri 4

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Quantum 95N Puterea nominală (c.p.) 95 690000

Numărul de cilindri 4

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Farmall JX 110 Puterea nominală (c.p.) 110 645000

Numărul de cilindri 4

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Maxxum 125 Puterea nominală (c.p.) 125 1050000

Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Puma 155 Puterea nominală (c.p.) 158 1325000

Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Puma 180 Puterea nominală (c.p.) 182 1600000

Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Puma 210 Puterea nominală (c.p.) 213 1750000

Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Puma 225 Puterea nominală (c.p.) 224 1900000

Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor Case IH Magnum 340 Puterea nominală (c.p.) 340 3600000

TRACTOARE

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze variabilă CVT, fără trepte, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 600/65R28 spate 710/70R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, ridicător 

spate categoria III, capacitatea de ridicare 8647 kg, fără ridicător față, greutăți față 1000kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze Full PowerShift, 18 trepte față/6 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 600/65R28 spate 710/70R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare 

suplimentară, ridicător spate categoria III, capacitatea de ridicare 8647 kg, fără ridicător față, greutăți față 500kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze Full PowerShift, 18 trepte față/6 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 600/65R28 spate 710/70R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare 

suplimentară, ridicător spate categoria III, capacitatea de ridicare 8647 kg, fără ridicător față, greutăți față 500kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze PowerShift, 18 trepte față/6 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 480/R28 spate 520/R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, 

ridicător spate categoria III, capacitatea de ridicare 6685 kg, fără ridicător față, greutăți față 500kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze mecanică, 24 trepte față/24 spate, 2 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 380/85R28    spate 460/85R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, 

ridicător spate categoria II/III, capacitatea de ridicare 5950 kg, fără ridicător față, greutăți față 500kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze mecanică, 12 trepte față/12 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 340/85R28    spate 420/85R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, 

ridicător spate categoria II, capacitatea de ridicare 3565 kg, fără ridicător față, greutăți față 400kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze mecanică, 16 trepte față/16 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 260/70R16    spate 340/85R24, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, 

ridicător spate categoria II, capacitatea de ridicare 2360 kg, fără ridicător față, greutăți față 200kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Norma de poluare TIER III, Transmisie 4x4, cutia de viteze mecanică, 16 trepte față/16 spate, 3 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 260/70R16    spate 340/85R24, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, 

ridicător spate categoria II, capacitatea de ridicare 2360 kg, fără ridicător față, greutăți față 200kg, fără greutăți spate, cabină cu aer condiționat și încălzitor 



Numărul de cilindri 6

Dotări standart

16700000-2 Tractor CARRARO AGRITALIA AGRICUBE 90 VL Puterea nominală - 88.4 CP; nr. pistoane - 4. 574560

Dotări standart

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FOTON 454 Puterea nominală - 45CP; nr. pistoane - 4. 204710

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON LOVOL 454 Puterea nominală - 45CP; nr. pistoane - 4. 223320

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON LOVOL 504 Puterea nominală - 50CP; nr. pistoane - 4. 236347

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON LOVOL 604 Puterea nominală - 60CP; nr. pistoane - 4.  254957lei

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON 604N îngust Puterea nominală - 60CP; nr. pistoane - 4. 279150

Dotări standart

Norma de poluare TIER II, Transmisie 4x4, Full PowerShift, 18 trepte față/4 spate, 4 perechi conexuini hidraulice spate, roți față 600/65R28 spate 710/70R38, fără sistem de navigare și control, fără frînare suplimentară, ridicător 

spate categoria III/IV, capacitatea de ridicare 10460 kg, fără ridicător față, greutăți față 1000kg, greutăți spate 1260kg, cabină cu aer condiționat și încălzitor 

Motor: F5C, Fiat, diesel, cu turbină, intercooler, volumul motorului-3200cmc, norma de poluare: Euro IIIA; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică,24/24; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 0.51-37.00 km/oră, înapoi: 

0.51-37.00 km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000); Anvelope: față-280/70R18, spate-380/85R28; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Nu; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-61.2+24.9 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 10 căi, capacitatea de ridicare spate-2600kg; Cabina: Da, OECD, climatizare: cu condiționer; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite 

(LxBxH)-4316x1178-1756x2810mm; Masa-2875kg; Greutăți adiționale față/spate: 4x30kg/Nu.

filtru de carbon, cu/fără condiționer, dirijarea manuală externă a ridicătorului din spate, cu/fără greutăți adiționale, cu fără prelungitori (80 mm) la aripile din spate

Motor: A495BT-14QA, diesel, volumul motorului-2980cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 8/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, cu revers, înainte: 2.65-34.78 km/oră, înapoi: 2.33-30.49 

km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000); Anvelope: față-8.3-20, spate-12.4-28; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 

puncte, categ.2, debitul pompei-23 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate-830kg; Cabina: Da, OECD, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

3980x1650x2130mm; Masa-2465kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x18kg/Nu.

Motor: A495BT-14QA, diesel, volumul motorului-2980cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 12/12; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, cu revers, înainte: 2.46-34.78 km/oră, înapoi: 2.15-30.49 

km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), 28.1 kW; Anvelope: față-8.3-20, spate-12.4-28; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-22 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate-830kg; Cabina: Da, OECD, generația a 3-a, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: 

Da; Gabarite (LxBxH)-3980x1650x2130mm; Masa-2335kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x18kg/2x30kg.

Motor: A498BT-6A, diesel, volumul motorului-3168cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 12/12; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, cu revers, înainte: 2.46-34.78 km/oră, înapoi: 2.15-30.49 

km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), 31.2 kW; Anvelope: față-8.3-20, spate-14.9-24; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-22 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate-910kg; Cabina: Da, OECD, generația a 3-a, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: 

Da; Gabarite (LxBxH)-3980x1650x2130mm; Masa-2335kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x18kg/2x45kg.

Motor: A4K41T, diesel, volumul motorului-4087cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 12/12; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, cu revers, înainte: 2.46-34.78 km/oră, înapoi: 2.15-30.49 km/oră; 

PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), 37.5 kW; Anvelope: față-8.3-20, spate-14.9-28; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 

puncte, categ.2, debitul pompei-22 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate-1150kg; Cabina: Da, OECD, generația a 3-a, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; 

Gabarite (LxBxH)-3980x1650x2130mm; Masa-2370kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x18kg/2x45kg.

Motor: 4L88, diesel, volumul motorului-4087cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 8/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 2.65-34.78 km/oră, înapoi: 3.94-12.1 km/oră; PTO: semi-

independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000); Anvelope: față-8.3-20, spate-14.9-24; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Nu; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-30 

l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate-1150kg; Cabina: Da, OECD, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4050x1400x2500mm; Masa-

2380kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x18kg/Nu.



Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON 754 Puterea nominală - 75CP; nr. pistoane - 4.  284733

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON LOVOL 904 Puterea nominală - 90CP; nr. pistoane - 4. 413142

Dotări standart

Observații Echipare Condiționer

16700000-2 Tractor FOTON LOVOL 904K    cu condiționer Puterea nominală - 90CP; nr. pistoane - 4. 437335

Dotări standart

16700000-2 Tractor Landini 2-45 series  Motor — marca Yanmar, putere nominala - 44 (CP), capacitate cilindrica - 1995 cm3 (nr. pistoane) - 4 484000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT 70F Techno  Motor — marca Perkins, putere nominala - 68 (CP), capacitate cilindrica - 3300 cm 3 (nr. pistoane) - 3 671000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT 70F Top  Motor — marca Perkins, putere nominala - 68 (CP), capacitate cilindrica - 3300 cm3 (nr. pistoane) - 3 715000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT80F Techno  Motor — marca Perkins, putere nominala - 74 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm3 (nr. pistoane) - 4 704000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT80F Top  Motor — marca Perkins, putere nominala - 74 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm3 (nr. pistoane) - 4 737000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT90F Techno  Motor — marca Perkins, putere nominala - 83 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 737000

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R16, 340/70R24 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria I, capacitate 1200 kg,  Greutati aditionale — nr. 4*24 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 20+20, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Motor: 1004C-P4TRT75, Perkins, diesel, cu turbină, volumul motorului-4000cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 8/2; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 0.69-31.49 km/oră, înapoi: 0.78-

12.48 km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000); Anvelope: față-8.3-24, spate-14.9-30; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-30 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate-1500kg; Cabina: Da, OECD, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite 

(LxBxH)-4200x1910x2625mm; Masa-2955kg; Greutăți adiționale față/spate: 11x22kg/Nu.

Motor: 1004C-P4TRT90, Perkins, diesel, cu turbină, volumul motorului-4000cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.70-33.30 km/oră, înapoi: 2.40-

21.40 km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), 56.3 kW; Anvelope: față-11.2-24, spate-16.9-34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; 

Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-33 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate-1500kg; Cabina: Da, OECD, generația a 3-a, climatizare: cu ventilare și încălzire; 

GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4530x2050x2810mm; Masa-4150kg; Greutăți adiționale față/spate: 11x22kg/Nu.

Motor: 1004C-P4TRT90, Perkins, diesel, cu turbină, volumul motorului-4000cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.70-33.30 km/oră, înapoi: 2.40-

21.40 km/oră; PTO: semi-independent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), 56.3 kW; Anvelope: față-11.2-24, spate-16.9-34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetaro-conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; 

Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-33 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate-1500kg; Cabina: Da, OECD, generația a 3-a, climatizare: cu condiționer; GPS: Nu; 

Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4530x2050x2810mm; Masa-4150kg; Greutăți adiționale față/spate: 11x22kg/Nu.

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 20+20, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat



Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT90F Top  Motor — marca Perkins, putere nominala - 83 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 738187

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT90GT Top  Motor — marca Perkins, putere nominala - 83 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 720360

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini REX DT100F TOP  Motor — marca Perkins, putere nominala - 92.5 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 836000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini DT 5-100H  Motor — marca Perkins, putere nominala - 95 (CP), capacitate cilindrica - 3400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 795200

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Trekker C100  Motor — marca Perkins, putere nominala - 92.5 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 1012000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Trekker CM105 T3  Motor — marca Perkins, putere nominala - 92.5 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 1034000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Landforce DT115  Motor — marca IVECO, putere nominala - 112 (CP), capacitate cilindrica - 4500 cm 3 (nr. pistoane) - 4 880000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Landforce DT125  Motor — marca Perkins, putere nominala - 120 (CP), capacitate cilindrica - 4500 cm 3 (nr. pistoane) - 4 924000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Landpower 135  Motor — marca IVECO, putere nominala 133 (CP), capacitate cilindrica 6728 CP (nr. pistoane) - 6 1144000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Landpower 145  Motor — marca IVECO, putere nominala 141 (CP), capacitate cilindrica 6728 CP (nr. pistoane) - 6 1276000

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)420/70R24, 480/70R38 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 4500 kg,  Greutati aditionale — nr. 10*42 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)420/70R24, 480/70R38 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 4500 kg,  Greutati aditionale — nr. 10*42 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 18+18, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)420/70R28, 520/70R38 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 3, capacitate 7000 kg,  Greutati aditionale — nr. 13*42 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+8, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 8, dimensiune (Senile) 450 mm , Sistem de navigare si control - lipsa, Franare 

suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2650 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*30 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+8, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 6, dimensiune (Senile) 360 mm , Sistem de navigare si control - lipsa, Franare 

suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2650 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*30 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 20+20, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 6, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (spate), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 20+20, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (spate), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 4, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)340/85R24, 420/85R34 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 4750 kg,  Greutati aditionale — nr. 10*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat



Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Landpower 165  Motor — marca IVECO, putere nominala 158 (CP), capacitate cilindrica 6728 CP (nr. pistoane) - 6 1276337

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini Powerfarm DT 110  Motor — marca Perkins, putere nominala 102.5 (CP), capacitate cilindrica 4400 cm3 (nr. pistoane) - 4 792000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini 7-215 T3  Motor — marca IVECO, putere nominala 188 (CP), capacitate cilindrica 6728 CP (nr. pistoane) - 6 1804000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor Landini 9095 IS  Motor — marca Iveco, putere nominala 88 (CP), capacitate cilindrica 2200 cm3, (nr. pistoane) - 4 719656

Dotari Standart

16700000-2 Tractor McCormick C90-4 Max T3  Motor — marca Perkins, putere nominala 83 (CP), capacitate cilindrica 4400 cm3 (nr. pistoane) - 4 679985

Dotari Standart

16700000-2 Tractor McCormick F90-4 E-line T3  Motor — marca Perkins, putere nominala - 83 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 696320

Dotari Standart

16700000-2 Tractor McCormick F90-4 Top T3  Motor — marca Perkins, putere nominala - 83 (CP), capacitate cilindrica - 4400 cm 3 (nr. pistoane) - 4 792000

Dotari Standart

16700000-2 Tractor McCormick X7.670  Motor — marca IVECO, putere nominala 177 (CP), capacitate cilindrica 6728 CP (nr. pistoane) - 6 1490107,5

Dotari Standart

16400000-9 Tractor Belarus 321M Puetere motor:35CP, numar cilindri 3 142000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 311 Puterea motorului 36 CP, nunar cilindri 3 148000

Dotari Standard

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 18+18, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)540/65R28, 650/65R38 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 3, capacitate 8400 kg,  Greutati aditionale — nr. 19*42 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 24+12, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)320/85R24, 460/85R30 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 7*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - automata, Cutie de viteze — Roboshift, viteze 40+40, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)540/65R30, 650/65R42 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 3, capacitate 9300 kg,  Greutati aditionale — nr. 16*45 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 280/70R18 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2300 kg,  Greutati aditionale — nr. 4*25 kg (spate), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 24+12, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)320/85R24, 460/85R30 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 7*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 16+16, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 20+20, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 6, Roti (Anvelope)280/70R18, 380/70R28 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 2, capacitate 2600 kg,  Greutati aditionale — nr. 6*36 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - automata, Cutie de viteze — Roboshift, viteze 40+40, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)540/65R30, 650/65R42 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 3, capacitate 9300 kg,  Greutati aditionale — nr. 16*45 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

Norma de poluare - EURO 3, Transmisie - Mecanica, Cutie de viteze — Mecanica, viteze 18+18, Distribuitoare hidraulice — standarde si flotante, nr. cai - 4, Roti (Anvelope)540/65R28, 650/65R38 , Sistem de navigare si control - lipsa, 

Franare suplimentara- hidraulica pentru remorca, Ridicator spate, categoria 3, capacitate 7000 kg,  Greutati aditionale — nr. 13*42 kg (fata), Cabina izolata fonic, Climatizare — aer conditionat

motor MMZ cu 3 cilicndri, putere 35 CP, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 1100kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara disc mechanice, fara cabina, 

anvelope 7.5L-16 si 12.4L-16, greutatii aditionale 20kgx8, fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 3 cilicndri, putere 36 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 8/4 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 870kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, fara 

cabina, anvelope 7.5L-16 si 12.4L-16, greutatii aditionale 20kgx8, fara ridicator spate si fata



Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 320,5 Puetere motor:36CP, numar cilindri 3 195800

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 410 Puterea motorului 49.8 CP, numnar cilindri 4 199780

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 421 Puterea motorului 49.8 CP, numnar cilindri 4 211000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 422,1 Puterea motorului 49.8 CP, numnar cilindri 4 215000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 422 Puterea motorului 49.8 CP, numnar cilindri 4 247000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 422,4 Puterea motorului 49.8 CP, numnar cilindri 4 256200

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 311M Puterea motorului 35 CP, numnar cilindri 3 130800

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 321 Puterea motorului 36 CP, numnar cilindri 3 162870

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 622 Puterea motorului 62.5 CP, numnar cilindri 4 278000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 320.4M Puterea motorului 35 CP, numnar cilindri 3 162000

Dotari Standard

Observatii echipare

16400000-9 Tractor Belarus 320,4 Puterea motorului 36 CP, numnar cilindri 3 178000

Dotari Standard

Observatii echipare

16700000-2 Tractor BELARUS 320.4M Puterea nominală - 35.3CP; nr.pistoane - 3. 122100

Dotări standard

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 49.8 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 40dm3/min, puterea hidraulice 2800kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, cu 

cabina panoramica, anvelope 12.4L-16, 360/70R24,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor MMZ cu 3 cilindri, putere 35 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 870kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, fara cabina, 

anvelope 7.5L-16, 12.4L-16,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini LDW1603/B3cu 3 cilindri, putere 36 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 870kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  

mechanice, cu cabina panoramica, anvelope 7.5L-16, 12.4L-16,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 62.5 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 40dm3/min, puterea hidraulice 2800kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, cu 

cabina panoramica, anvelope 12.4L-16, 360\70R24,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8, climatizare

motor MMZ cu 3 cilindri, putere 35 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 1100kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, cu cabina, 

anvelope 7.5L-16, 12.4L-16,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8, climatizare

motor Lambordini cu 3 cilindri, putere 36 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 1100kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, cu 

cabina, anvelope 7.5L-16, 12.4L-16,  fara ridicator spate si fata

Motor: MMZ-3LD, diesel, volumul motorului-1600cmc, norma de poluare: Tier3A; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 8/4; Cutia de viteze: mecanică, cu trepte, înainte: 1.0-25.2 km/oră, înapoi: 1.8-13.3 km/oră; PTO: 

dependent, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-7.5L-16, spate-12.4L-16; Puntea din față: portal, cu diferențial autoblocabil; Frînare suplimentară: Nu; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.1, debitul pompei-17 l/min, 

nr.cilind.hidr.=1, distribuitori hidraulici: euro, 1 cale,  capacitatea de ridicare spate- 1100kg; ; Cabina: Da, OESD, climatizare: cu ventilare și încălzire; Compresor: Nu; GPS: Nu; Gabarite (LxBxH)-3050x1550x2150mm; Masa-1720kg; 

Greutăți adiționale față/spate: Da/Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini LDW1603/B3 cu 4 cilicndri, putere 36 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 17dm3/min, puterea hidraulice 1100kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  

mechanice, cu  cabina panorama, anvelope 210/80R16, 11.2-20, fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8, climatizare

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 49.8 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x2 16/8 viteze, capacitatea pompei 27dm3/min, puterea hidraulice 1700kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, fara 

cabina, anvelope 9.00-16, 14.9R24, fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 49.8 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 27dm3/min, puterea hidraulice 1700kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, fara 

cabina, anvelope 9.50-16, 14.9R24, fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 49.8 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 27dm3/min, puterea hidraulice 1700kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, fara 

cabina, anvelope 210/80R16, 11.2-20,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8

motor Lambordini cu 4 cilindri, putere 49.8 CP, Euro-3A, transmisie mechanice 4x4 16/8 viteze, capacitatea pompei 40dm3/min, puterea hidraulice 1700kg, fara sistem de navigare si control, frinare suplimentara  mechanice, cu 

cabina panoramica, anvelope 210/80R16, 11.2-20,  fara ridicator spate si fata

remorca furca, compressor, contragreutatii spata, roti pentru gradina, contragreutati fata 20kgx8, climatizare



Observații Echipare Compresor

16700000-2 Tractor BELARUS 80.1 Puterea nominală - 81CP;  nr. pistoane - 4. 283700

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 82.1 Puterea nominală - 81CP; nr. pistoane - 4. 321400

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 820              export Puterea nominală - 81CP; nr. pistoane - 4; 325000

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 820.2              export Puterea nominală - 81CP; nr. pistoane - 4; 365200

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 820-E             export Puterea nominală - 81CP; nr. pistoane - 4. 339200

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 820-M               export Puterea nominală - 81CP; nr.pistoane - 4. 347100

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 892 Puterea nominală - 89CP; nr.pistoane - 4. 337600

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 892.2 Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 357300

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 892-E           export Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 363200

Motor: D-243, MMZ, diesel,  volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, 

debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu;  Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

4130x1970x2800mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.

Motor: D-243, MMZ, diesel, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1;  Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-11.2-20, spate-15.5R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, 

nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS + părți laterale metalice la motor, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

4130x1970x2800mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.

Motor: D-243, MMZ, diesel, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4;  Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-11.2-20, spate-15.5R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, ranforsat, cilindru cu Ø110mm, tiranți de 

jos analogici ca la Belarus 1025.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; ; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; 

Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4130x1970x2800mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 2.1-38.2 km/oră, înapoi: 4.42-10.26 

km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-13.6-20, spate-16.9R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, 

debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi,  capacitatea de ridicare spate- 3200kg; ; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

3970x1970x2850mm; Masa-3950kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4;  Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 2.1-38.2 km/oră, înapoi: 4.42-10.26 

km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; 

Gabarite (LxBxH)-4000x1970x2850mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-243, MMZ, diesel, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x2; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-11.2-20, spate-15.5R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-

45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; ; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-3840x1970x2780mm; 

Masa-3620kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-243, MMZ, diesel, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-11.2-20, spate-15.5R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-

45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 2 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-3930x1970x2800mm; 

Masa-3700kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-243, MMZ, diesel,  volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.9-34.3 km/oră, înapoi: 4.09-9.22 km/oră; PTO: 

dependent, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-11.2-20, spate-15.5R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, 

nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu;  Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4130x1970x2800mm; Masa-

4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x20kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.



Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 892.2-E               export Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 385300

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 952 Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 343000

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 952.2 Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 366300

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 921               vii și livezi Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4.  326800

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 952.2-70      s/s ranforsat Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 391400

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 952.2      export Puterea nominală - 89CP; nr. pistoane - 4. 437400

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1025.2 Puterea nominală - 105CP; nr. pistoane - 4. 463200

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1025.2    export Puterea nominală - 105CP; nr. pistoane - 4. 497500

Motor D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 2.1-38.2 km/oră, înapoi: 4.42-10.26 

km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-13.6-20, spate-16.9R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, 

debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

3970x1970x2850mm; Masa-3950kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 14/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, înainte: 2.08-29.9 km/oră, înapoi: 4.39-

9.88 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-13.6-20, spate-16.9R38; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, 

categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

3970x1970x2850mm; Masa-3950kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 14/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, înainte: 2.08-29.9 km/oră, înapoi: 4.39-

9.88 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător 

spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; 

Gabarite (LxBxH)-4000x1970x2850mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Da.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 1.8-35.0 km/oră, înapoi: 4.1-11.5 km/oră; 

PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-265/70R16, spate-420/70R24; Puntea din față: portal, cu reductoare conice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, specială, 3 puncte, 

categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4000kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-

4500x1550x2350mm; Masa-3800kg; Greutăți adiționale față/spate: 200kg/Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 14/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, înainte: 2.08-29.9 km/oră, înapoi: 4.39-

9.88 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător 

spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=2,analogic ca la Belarus 1025.2, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4300kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și 

încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4000x1970x2850mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 14/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, înainte: 2.08-29.9 km/oră, înapoi: 4.39-

9.88 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător 

spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=2,analogic ca la Belarus 1025.2, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și 

încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; Gabarite (LxBxH)-4000x1970x2850mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-245S, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 4 diapazoane, înainte: 2.3-36.6 km/oră, 

înapoi: 4.1-17.2 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; 

Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-56 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4300kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; 

Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4205x1970x2820mm; Masa-4480kg; Greutăți adiționale față/spate: Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-245.5, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1;  Formula la roți-4x4;  Transmisia-mecanică, 18/4; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, înainte: 2.1-38.2 km/oră, înapoi: 4.42-10.26 

km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-360/70R24, spate-18.4R34; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: 

Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-45 l/min, nr.cilind.hidr.=1, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 3200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Da; 

Gabarite (LxBxH)-4000x1970x2850mm; Masa-4000kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu, + cîrlig hidraulic de agățare.



Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1221.2 Puterea nominală - 130CP; nr. pistoane - 6.  583500

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1221.2-220               Tropic Puterea nominală - 130CP; nr. pistoane - 6. 610500

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1221.3 Puterea nominală - 132CP; nr. pistoane - 6.  601800

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 1523.3 Puterea nominală - 150CP; nr. pistoane - 6. 845700

Dotări standard

16700000-2 Tractor BELARUS 2022.3 Puterea nominală - 212CP; nr. pistoane - 6.  1095200

Dotări standard

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROLUX 4.80 putere nominala - 80 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc 525000

Dotari standart

Observatii Echipare

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROPLUS F410 putere nominala - 85 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. 672000

Dotari standart

Observatii Echipare pentru vii si livezi

Motor - DEUTZ, putere nominala - 80 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc.EURO 2.Tractiune 4x4 , ambriaj de tip uscat actionat hydrostatic. Cutie de viteze -  sinhronizata, 12 viteze fata si 3 viteze 

spate.Pompa hidraulica cu centrul deschis si capacitate de 42 l/min, 3 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 280/85R24  , Anvelope spate - 420/85R30. Fără Sistem de navigare şi control (GPS).Fără Frânare 

suplimentară. Ridicator hidraulic spate cat II; capacitatea de ridicare 3000 kg. Fără ridicator fata. Greutati fata 4x40 = 160 kg + cadru pentru greutati.Cabină izolată fonic si termic, 2 uşi largi,lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare 

interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 85 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. EURO 3. Tractiune 4x4 , ambriaj de tip uscat actionat hidrostatic, blocare diferential electohidraulic. Cutie de viteze -  sinhronizata 

cu reversor 30 de viteze fata si 15 de viteze spate cu splitter.

Pompa hidraulica cu capacitate de 54 l/min, 3 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 280/70R16  , Anvelope spate - 380/70R24.

Motor: D-260.1S3B, MMZ, diesel, cu turbină, cu intercooler, volumul motorului-7120cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 6 diapazoane, 

înainte: 1.73-32.34 km/oră, înapoi: 2.7-15.5 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare 

suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.3, debitul pompei-51 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 6500kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu 

condiționer; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4750x2300x3000mm; Masa-5800kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-260.4S2, MMZ, diesel, cu turbină și intercooler, volumul motorului-7120cmc, norma de poluare: Tier2;  Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 24/12; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 6 diapazoane, înainte: 

1.86-39.7 km/oră, înapoi: 2.6-18.4 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 4 viteze, cu acționare hidro-mecanică (540 la 1929/1475 rot./min &1000 la 1909/1460 rot./min), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-650/65R42; Puntea 

din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.3, debitul pompei-51 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea 

de ridicare spate- 6500kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-5230x2400x3120mm; Masa-7220kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/Nu; Bară transversală 

de remorcare: Nu; Completat cu set de roți duble spate.

Fara Sistem de navigare şi control (GPS). Fara Frânare suplimentară. Ridicator hidraulic spate cat II; capacitatea de ridicare 3000 kg. Fara ridicator fata. Greutati fata 4x40 = 160 kg + cadru pentru greutati. Cabină izolată fonic si 

termic, 2 uşi largi,lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor: D-245S, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-4750cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 4 diapazoane, înainte: 2.3-36.6 km/oră, 

înapoi: 4.1-17.2 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; 

Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.2, debitul pompei-56 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitori hidraulici: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4200kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; 

Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4205x1970x2820mm; Masa-4480kg; Greutăți adiționale față/spate: 8x45kg/4x20kg; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-260.2, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-7120cmc, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 6 diapazoane, înainte: 1.54-35.0 

km/oră, înapoi: 2.75-16.4 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare suplimentară: Da, 

pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.3, debitul pompei-51 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4300kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; 

GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4600x2300x2820mm; Masa-5800kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-260.2, MMZ, diesel, cu turbină, volumul motorului-7120cmc, radiator mărit, analogic ca la 1523, norma de poluare: Tier1; Formula la roți-4x4;  Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 6 

diapazoane, înainte: 1.54-35.0 km/oră, înapoi: 2.75-16.4 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare 

cilindrice; Frînare suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.3, debitul pompei-51 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4300kg; Cabina: Da, modernizată, 

OESD, ROPS, climatizare: cu ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4600x2300x2820mm; Masa-5800kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.

Motor: D-260.2S2, MMZ, diesel, cu turbină, cu intercooler, volumul motorului-7120cmc, norma de poluare: Tier2; Formula la roți-4x4; Transmisia-mecanică, 16/8; Cutia de viteze mecanică, cu trepte, sincronă, 6 diapazoane, înainte: 

1.54-35.0 km/oră, înapoi: 2.75-16.4 km/oră; PTO: dependent, 8 șlițuri, 2 viteze (540&1000), sincron; Anvelope: față-420/70R24, spate-18.4R38; Puntea din față: grindă integrală cu reductoare planetare cilindrice; Frînare 

suplimentară: Da, pneumatică; Ridicător spate: Da, 3 puncte, categ.3, debitul pompei-51 l/min, nr.cilind.hidr.=2, distribuitoare hidraulice: euro, 3 căi, capacitatea de ridicare spate- 4300kg; Cabina: Da, OESD, ROPS, climatizare: cu 

ventilare și încălzire; GPS: Nu; Compresor: Nu; Gabarite (LxBxH)-4600x2300x2820mm; Masa-5800kg; Greutăți adiționale față/spate: 10x45kg/Nu; Bară transversală de remorcare: Nu.



TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROFARM 430 putere nominala - 102 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. 756000

Dotari standart

Observatii Echipare

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROFARM 115 putere nominala - 110 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. 742000

Dotari standart

Observatii Echipare

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROTRON M600 putere nominala - 132 (C.P.), capacitate cilindrica - 6057 cm3, numar pistoane - 6 buc 1192800

Dotari standart

Observatii Echipare

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROTRON 180 putere nominala - 179 (C.P.), capacitate cilindrica - 7146 cm3, numar pistoane - 6 buc 1495200

Dotari standart

Observatii Echipare

TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 putere nominala - 260 (C.P.), capacitate cilindrica - 7146 cm3, numar pistoane - 6 buc. 2560000

Dotari standart

Observatii Echipare

16700000-2 Tractor URSUS 11054 Puterea motorului (cp) - 110 724290

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare Aer condiționat, 3 secții hidraulice, roți față 420/70 R24, spate 520/70 R34, greutăți față 170/260, app față, Garantie 1 an sau 1000 ore motor. 

16700000-2 Tractor URSUS C-3102 Puterea motorului (cp) - 102 682290

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare Aer condiționat, 3 secții hidraulice, greutăți față 260, greutăți roti spate 4x80kg. Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS C-392 Puterea motorului (cp) - 92, 658560

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare Aer condiționat, 3 secții hidraulice, greutăți față 260, greutăți roti spate 4x80kg. Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS C-382 Puterea motorului (cp) - 82, 584220

Motor (marcă și model) PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere, kW/CP la rot./min. 74,9/102 /2200, Cuplu maxim, Nm la rot./min. 405 – 1400, Capacitate (cm3) / număr de cilindri 4400 / 4, Filtru aer două etape, tip uscat 

cu expeditor de contaminare, Capacitatea rezervor combustibil (l) 120,  Roți față/spate 380/70R24 / 480/70R30.

Motor (marcă și model) PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere, kW/CP la rot./min. 68/92 / 2200, Cuplu maxim, Nm la rot./min. 390 – 1400, Capacitate (cm3) / număr de cilindri 4400 / 4 Filtru aer două etape, tip uscat cu 

expeditor de contaminare, Capacitatea rezervor combustibil(l) 120,  Roți față/spate 380/70R24 / 480/70R30.

Motor perkins  euro IIIA, Tip motor  turbo, Putere kw/cp la rot./min. 81/110 / 2200, Cuplu maxim- Nm la rot./min.- 416 – 1400, Capacitate (cm3) / număr de cilindri 4400 / 4, filtru aer două etape, tip uscat cu expeditor de 

contaminare, Capacitatea rezervor combustibil(l) 180,  Roți față/spate 380/70R24 / 480/70R34.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 102 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. EURO 3. Tractiune 4x4 , ambriaj de tip uscat actionat hidrostatic, blocare diferential electohidraulic. Cutie de viteze -  

sinhronizata cu reversor 15 de viteze fata si 15 de viteze spate. Pompa hidraulica cu capacitate de 56 l/min, 3 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 420/70R24  , Anvelope spate - 480/70R34. Fara Sistem de 

navigare şi control (GPS). Compresor + sistem de frinare pneumatica pentru remorca. Ridicator hidraulic spate cat II; capacitatea de ridicare 5300 kg. Fara ridicator fata. Greutati fata 8x40 = 320 kg + cadru pentru greutati. Cabină 

izolată fonic si termic, 2 uşi largi,lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 110 (C.P.), putere maximala 115 (C.P.), capacitate cilindrica - 4000 cm3, numar pistoane - 4 buc. EURO 2. Tractiune 4x4 , ambriaj de tip uscat actionat hidrostatic, blocare diferential electohidraulic. 

Cutie de viteze -  sinhronizata cu reversor 15 de viteze fata si 15 de viteze spate. Pompa hidraulica cu capacitate de 56 l/min, 3 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 420/70R24  , Anvelope spate - 480/70R34. 

Fara Sistem de navigare şi control (GPS). Fara Frânare suplimentară. Ridicator hidraulic spate cat II; capacitatea de ridicare 4800 kg. Fara ridicator fata. Greutati fata 8x40 = 320 kg + cadru pentru greutati. Cabină izolată fonic si 

termic, 2 uşi largi,lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 132 (C.P.), putere maximala 141 (C.P.), capacitate cilindrica - 6057 cm3, numar pistoane - 6 buc. EURO 3. Tractiune 4x4 , ambriaj multidisc imersat in ulei actionat hidrostatic, blocare diferential 

electohidraulic. Cutie de viteze -  POWERSHIFT 24 de viteze fata si 24 de viteze spate, reversor de tip POWERSHUTTLE. Pompa hidraulica cu capacitate de 83 l/min, 4 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 

420/85R24  , Anvelope spate - 460/85R38. Fara Sistem de navigare şi control (GPS). Compresor + sistem de frinare pneumatica pentru remorca. Ridicator hidraulic cat. II cu tiranti cu cuplare automata, , capacitatea de ridicare 6200 

kg. Fara ridicator fata. Greutati fata 330 kg. Cabină izolată fonic si termic,  iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 179 (C.P.), capacitate cilindrica - 7146 cm3, numar pistoane - 6 buc. EURO 2. Tractiune 4x4 , ambriaj multidisc imersat in ulei actionat hidrostatic, blocare diferential electohidraulic. Cutie de viteze -  

POWERSHIFT 24 de viteze fata si 24 de viteze spate, reversor de tip POWERSHUTTLE. Pompa hidraulica cu capacitate de 83 l/min, 4 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 540/65R28  , Anvelope spate - 

650/65R38. Fara Sistem de navigare şi control (GPS). Compresor + sistem de frinare pneumatica pentru remorca. Ridicator hidraulic cat. III cu tiranti cu cuplare automata, , capacitatea de ridicare 9200 kg. Fara ridicator fata. Cadru 

pentru greutati fata 330 kg + greutati fata 10x40= 400 kg (TOTAL 770 kg). Cabină izolată fonic si termic,  iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, incalzire si ventilare.

Motor - DEUTZ, putere nominala - 260 (C.P.), putere maximala 275 (C.P.), capacitate cilindrica - 7146 cm3, numar pistoane - 6 buc. EURO 3. Tractiune 4x4 , ambriaj multidisc imersat in ulei actionat hidrostatic, blocare diferential 

electohidraulic. Cutie de viteze -  POWERSHIFT 40 de viteze fata si 40 de viteze spate, reversor de tip POWERSHUTTLE. Pompa hidraulica cu capacitate de 160 l/min, 4 perechi de iesiri hidraulice cu cuplaj rapid. Anvelope fata - 

600/70R30  , Anvelope spate - 710/70R38. Fara Sistem de navigare şi control (GPS). Compresor + sistem de frinare pneumatica pentru remorca, sistem de frinare hidraulic pentru remorca. Ridicator hidraulic cat. III cu tiranti cu 

cuplare automata, , capacitatea de ridicare 10000 kg. Fara ridicator fata. Cadru pentru greutati fata 330 kg + greutati fata 10x40= 400 kg (TOTAL 770 kg). Cabină izolată fonic si termic,  iluminare interioară. Sistem de aer conditionat, 

incalzire si ventilare.



numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor URSUS C-380M Puterea motorului (cp) - 75 568680

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor URSUS C-380 Puterea motorului (cp) - 75 541800

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor URSUS C-360 Puterea motorului (cp) - 60 528780

numărul de cilindri - 3

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor URSUS C-350 Puterea motorului (cp) - 50 487620

numărul de cilindri - 3

Dotari Standard

Capacitatea rezervorului de combust., (l) 49, Față/spate 7,5 R16 / 12,4 R28

Observații Echipare Aer condiționat, roți față 280/70 R16, spate 3600/70 R28, greutăți față 100kg . Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS 15014 A Puterea motorului (cp) - 150 1151850

numărul de cilindri - 6

Dotari Standard

Observații Echipare Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS 18014 A Puterea motorului (cp) - 177 1300950

numărul de cilindri – 6

Dotari Standard

Observații Echipare Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS 3110 Puterea motorului (cp) - 110 796950

numărul de cilindri - 4

Dotari Standard

Observații Echipare Roți față/spate  420/70R24 / 520/70 R34.Greutăți față 170/260. APP față. 3 ieșiri hidraulice. Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor URSUS 28014 A Puterea motorului (cp) - 278 2425500

numărul de cilindri - 6

Dotari Standard

Observații Echipare Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 936 Puterea motorului (cp) - 360, numărul de cilindri - 6 3779874

Motor (marcă și model) PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere, kW/CP la rot./min. 60,5/82 / 2200 Cuplu maxim, Nm la rot./min. 307 – 1400, Capacitate (cm3) / număr de cilindri 4400 / 4, Filtru aer două etape, tip uscat 

cu expeditor de contaminare, Capacitatea rezervor combustibil(l) 120,  Roți față/spate 360/70R24 / 480/70R30.

Aer condiționat, 3 secții hidraulice, roți față 320/70 R24, 12,4 R24, 11,2 R24 - , spate 480/70 R30, 12,4 R38, 12,4 R36,  greutăți față 170/260/210, app față, Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

Motor PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere, kW /CP la rpm 55,5 / 75 – 2200, Cuplu maxim, Nm la rpm 307 – 1400, Capacitate, cm3 / nr. cilindri 4400 / 4, Air filter două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare, 

Capacitate rezervor combustibil(l) 120, Roți față/spate 280/85 R24 / 420/85 R30.

Aer condiționat, 3 secții hidraulice, roți față 320/70 R24, 12,4 R24, 11,2 R24 - , spate 480/70 R30, 12,4 R38, 12,4 R36,  greutăți față 170/260/210, app față, Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

Motor DEUTZ.  Putere (ISO 14396), kW /CP  la rot./min. 205/ 278 – 2350.  Capacitate (cm3) / număr de cilindri 7146 / 6.  Capacitatea rezervor combustibil(l) 2x 300.  APP rot/min 540/1000.  Roți față/spate 600/70R30 / 710/70R38.

Motor PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere kW/CP la rot./min. 81/110 / 2200, Cuplu maxim, Nm la rot./min. 416 – 1400. Capacitate (cm3) / număr de cilindri 4400 / 4. Filtru aer două etape, tip uscat cu expeditor de 

contaminare. Capacitatea rezervor combustibil(l) 180. Roți față/spate 380/70R24 / 480/70R34. Ecartament față/spate, mm 1630-1970 / 1620-2325.

Motor DEUTZ / BF06M1013E. Tip motor turbo.  Putere kW/CP la rot./min. 136 / 177.Viteza maximă 30 km/h. APP rot/min 540/1000.Capacitatea rezervorului de combustibil – 180 l.

Motor SISU EURO IIIB 66AWI, Tip motor turbo cu răcire a aerului de încărcare. Forța (ISO 14396) kW /cp  111/148,  r/min – 2200. Cuplul, Nm r / min 580/1600. Capacitate (cm3) / numărul de cilindri 6600/6. Capacitatea rezervorului 

de combustibil (litri) 200

Aer condiționat, 3 secții hidraulice, roți față 320/70 R24, 12,4 R24, 11,2 R24 - , spate 480/70 R30, 12,4 R38, 12,4 R36,  greutăți față 170/260/210, app față, Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

Motor PERKINS 1103D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere kW/CP la rot./min. 37 / 50 – 2200, Cuplu max., Nm la rot./min.196 – 1400, Capacitate [cm3] / număr de cilindri 3300 / 3 Filtru de aer două etape, tip uscat cu expeditor de 

contaminare

Aer condiționat, 3 secții hidraulice, roți față 320/70 R24, 12,4 R24, 11,2 R24 - , spate 480/70 R30, 12,4 R38, 12,4 R36,  greutăți față 170/260/210, app față, Garantie 1 an sau 1000 ore motor.

Motor PERKINS 3100FLT IIIA, Tip motor turbo, Putere kW/CP la rot./min. 43 / 60 – 2100, Cuplu max., Nm la rot./min. 230 – 1300, Capacitate [cm3] / număr de cilindri  2893 / 3, Filtru de aer două etape, tip uscat cu expeditor de 

contaminare, Capacitatea rezervorului de combust., (l) 120, Față/spate 280/85R24 / 420/85R30

Motor PERKINS 1104D EURO IIIA, Tip motor turbo, Putere, kW /CP la rpm 55,5 / 75 – 2200 Cuplu maxim, Nm la rpm 307 – 1400, Capacitate, cm3 / nr. cilindri 4400 / 4, Air filter două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare, 

Capacitate rezervor combustibil(l) 120, Roți față/spate 280/85R24 / 420/85R30



Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 933 Puterea motorului (cp) – 330  numărul de cilindri - 6 3685395

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 930 Puterea motorului (cp) – 300  numărul de cilindri - 6 3559395

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 927 Puterea motorului (cp) – 270 numărul de cilindri - 6 3473694

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 828 Puterea motorului (cp) - 280, numărul de cilindri - 6 3236835

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 826 Puterea motorului (cp) - 260, numărul de cilindri - 6 3122700

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 206 kW / 280 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 152 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO ML 200, fără trepte și tempomat 

de la 0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3 cu cuplă de remorcare, 

automată 4 prize hidraulice duble, frână pneumatică, cabină Confort x5, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R34, 710/70R42.

Capac cu lacat rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru  

Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 710 spate,600, Greutati de ballast fata 1800kg Greutati de ballast spate 2*600kg         

VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus Version(include:Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control, Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Motor turbo 6 cilindri, capacitate 7,8 l – 243 kW / 330 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 160 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,03–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da. EHR, triunghi de prindere cat. 3 cu cuplă de remorcare automata, 4 

prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie pneumatică cabină, încălzire, climatronic, anvelope:600/65R34, 710/70R42

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru, Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 900 spate, 710 fata (IF 900/60R42; IF710/60R34), Greutati de ballast fata 2500kg, Greutati de ballast spate 2*600kg, față 1800. VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus 

Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control,  Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Motor turbo 6 cilindri, capacitate 7,8 l – 221 kW / 300 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 160 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,03–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da. EHR, triunghi de prindere cat. 3 cu cuplă de remorcare automata, 4 

prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie pneumatică cabină, încălzire, climatronic, anvelope:600/65R34, 650/85R38

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru, Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 900 spate, 710 fata (IF 900/60R42; IF710/60R34), Greutati de ballast fata 2500kg, Greutati de ballast spate 2*600kg,  față 1250. VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus 

Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control,  Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Motor turbo 6 cilindri, capacitate 7,8 l – 199 kW / 270 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 160 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,03–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da. EHR, triunghi de prindere cat. 3 cu cuplă de remorcare automata, 4 

prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie pneumatică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 600/65R34, 650/85R38.

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru, Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 900 spate, 710 fata (IF 900/60R42; IF710/60R34), Greutati de ballast fata 2500kg, Greutati de ballast spate 2*300kg, față 1250, VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus 

Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control,  Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru, Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 900 spate, 710 fata (IF 900/60R42; IF710/60R34), Greutati de ballast fata 2500kg, Greutati de ballast spate 2*1000kg, față 2500. VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus 

Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control,  Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Motor turbo 6 cilindri, capacitate 7,8 l – 265 kW / 360 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR) pompă hidraulică 160 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,03–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da. EHR, triunghi de prindere cat. 3 cu cuplă de remorcare automata, 4 

prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie pneumatică cabină, încălzire, climatronic, anvelope:600/70R34, 710/75R42



Dotari Standard

Observații Echipare

Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 710 spate,600, Greutati de ballast fata 1800kg Greutati de ballast spate 2*600kg         

16700000-2 Tractor FENDT 824 Puterea motorului (cp) - 240, numărul de cilindri - 6 3029019

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 822 Puterea motorului (cp) - 220, numărul de cilindri - 6 2953104

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 724 Puterea motorului (cp) - 240, numărul de cilindri - 6 2953356

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 722 Puterea motorului (cp) - 220, numărul de cilindri - 6 2811480

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 720 Puterea motorului (cp) - 200, numărul de cilindri - 6 2696631

Dotari Standard

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 162 kW / 220 CP, sistem de purificare a gazelor esapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R30, 650/65R42

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 147 kW / 200 CP, sistem de purificare a gazelor esapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R30, 650/65R42

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 191 kW / 260 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 152 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO ML 200, fără trepte și tempomat 

de la 0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3 cu cuplă de remorcare, 

automată 4 prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R34, 650/85R38.

Capac cu lacat rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru  

VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus Version(include:Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control, Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 176 kW / 240 CP, sistem de purificare a gazelor esapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R30, 650/65R42

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate, VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include:, Terminal 10.4”,acoperis 

VarioGuide, Variotronic implement control, Lumini laterale)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 710 spate,600, Greutati de ballast fata 1800kg Greutati de ballast spate 2*600kg         

VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus Version(include:Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control, Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 6 cilindri Deutz, capacitate 6,06 l – 162 kW / 220 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 152 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte și tempomat de 

la 0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3 cu cuplă de remorcare, automată 

4 prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie mecanică cabină încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R30, 650/65R42.

Capac cu lacat rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru  

Lumini de lucru coloana A+spate pe aripi, Roti 710 spate,600, Greutati de ballast fata 1800kg Greutati de ballast spate 2*600kg         

VarioGuide RTK Trimble (Cabina ProfiPlus Version(include:Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, Variotronic implement control, Sectie Hidr. ¼, VaroiGuide controller GSM)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 176 kW / 240 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 152 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO ML 200, fără trepte și tempomat 

de la 0,02–40 km/h. sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3 cu cuplă de remorcare, 

automată 4 prize hidraulice duble, frână pneumatică, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R30, 650/65R42.

Capac cu lacat rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, Retur liber spate, Mufa de conectare retur, Girofar, Bara de prindere a echipamentuliu auxiliary, Intrerupator massa electronic, Stergator geam spate, Lumini de lucru 

pozitia Centru  



Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 718 Puterea motorului (cp) - 180, numărul de cilindri - 6 2549673

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 716 Puterea motorului (cp) - 165, numărul de cilindri - 6 2400552

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 714 Puterea motorului (cp) - 145, numărul de cilindri - 6 2299626

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 516 Puterea motorului (cp) - 165, numărul de cilindri - 4 2229024

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 514 Puterea motorului (cp) - 145, numărul de cilindri - 4 2114574

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 513 Puterea motorului (cp) - 135, numărul de cilindri - 4 2046051

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 512 Puterea motorului (cp) - 125, numărul de cilindri - 4 1983051

motor turbo 4 cilindri, capacitate 4,04 l – 99 kW / 135 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidarulică 75 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540/540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicator spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat.2/3, 2 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 480/65R28, 600/65R38

Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate                                           VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, 

Variotronic implement control, Lumini laterale pompa hidr. 110l/min)), Greutati de ballast fata 870kg, Greutati de ballast spate 2*300kg .  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.                                                             

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 107 kW / 145 CP, sistem de purificare a gazelor esapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină încălzire, climatronic, anvelope: 480/70R28, 580/70R38.

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate, VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include:, Terminal 10.4”,acoperis 

VarioGuide, Variotronic implement control, Lumini laterale)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 4 cilindri, capacitate 4,04 l – 121 kW / 165 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidarulică 75 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540/540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicator spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat.2/3, 2 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, anvelope: 480/65R28, 600/65R38.

Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate                                           VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, 

Variotronic implement control, Lumini laterale pompa hidr. 110l/min)), Greutati de ballast fata 870kg, Greutati de ballast spate 2*300kg  .  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.                                                            

motor turbo 4 cilindri, capacitate 4,04 l – 107 kW / 145 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidarulică 75 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540/540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicator spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat.2/3, 2 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 480/70R28, 580/70R38

Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate                                           VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, 

Variotronic implement control, Lumini laterale pompa hidr. 110l/min)), Greutati de ballast fata 870kg, Greutati de ballast spate 2*300kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.                                                              

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 132 kW / 180 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R28, 650/65R38.

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate, VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include:, Terminal 10.4”,acoperis 

VarioGuide, Variotronic implement control, Lumini laterale)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 6 cilindri, capacitate 6,06 l – 121 kW / 165 CP,sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompa hidarulică 110 l/min termocuplă, instalaţie de pornire la rece cutie de viteze VARIO fără trepte şi tempomat de la 

0,02–40 km/h sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracţiune integral ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină încălzire, climatronic, anvelope: 540/65R28, 650/65R38.

Capac cu lacat (rezervor combustibil, Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*300kg spate, VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include:, Terminal 10.4”,acoperis 

VarioGuide, Variotronic implement control, Lumini laterale)).  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.



Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 313 Puterea motorului (cp) - 135, numărul de cilindri - 3 1773051

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 312 Puterea motorului (cp) - 125, numărul de cilindri - 3 1714671

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 311 Puterea motorului (cp) - 115, numărul de cilindri - 3 1671075

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 310 Puterea motorului (cp) - 105, numărul de cilindri - 3 1623951

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 211 Puterea motorului (cp) - 110, numărul de cilindri - 3 1323105

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 210 Puterea motorului (cp) - 100, numărul de cilindri - 3 1290450

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 209 Puterea motorului (cp) - 90, numărul de cilindri - 3 1244859

Dotari Standard

motor turbo 3 cilindri , capacitate 3,30 l – 81 kW / 110 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 0,02–40 km/h, priză de putere 540/540E/1000 rot/min, 

tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, climatizare, anvelope: 540/65R34, 440/65R24

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 3 cilindri , capacitate 3,30 l – 73 kW / 100 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 0,02–40 km/h, priză de putere 540/540E/1000 rot/min, 

tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, climatizare, anvelope: 380/70R24, 480/70R34

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 3 cilindri , capacitate 3,30 l – 67 kW / 90 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 0,02–40 km/h, priză de putere 540/540E/1000 rot/min, tracțiune 

integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, climatizare, anvelope: 380/70R24, 480/70R34

motor turbo 4 cilindri , capacitate 4,04 l – 92 kW / 125 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 83 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică încălzire, climatizare, anvelope: 480/65R24, 540/65R38

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 4 cilindri , capacitate 4,04 l – 85 kW / 115 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 83 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, încălzire, climatizare, anvelope: 440/65R24, 540/65R34

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 4 cilindri , capacitate 4,04 l – 77 kW / 105 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 83 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, încălzire, climatizare, anvelope: 440/65R24, 540/65R34

Prize hidraulice duble – mijloc și spate, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 4 cilindri, capacitate 4,04 l – 92 kW / 125 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidarulică 75 l/min., termocuplă, instalație de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540/540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicator spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat.2/3, 2 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, cabină VisioPlus, suspensie mecanică cabină, încălzire, climatronic, anvelope: 480/65R28, 600/65R38

Sistem de suspendare fata, APP fata+ Sistem de suspendare fata, Greutati de ballast fata 1250kg 2*600kg spate                                           VarioGuide Precision (Cabina ProfiPlus Version(include: Terminal 10.4”,acoperis VarioGuide, 

Variotronic implement control, Lumini laterale pompa hidr. 110l/min)), Greutati de ballast fata 870kg, Greutati de ballast spate 2*300kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.                                                              

motor turbo 4 cilindri , capacitate 4,04 l – 99 kW / 135 CP, sistem de purificare a gazelor eșapate (SCR), pompă hidraulică 83 l/min, termocuplă, instalaţie de pornire la rece, cutie de viteze VARIO fără trepte, și tempomat de la 

0,02–40 km/h, sistem automat de management motor-cutie de viteze (Vario TMS), priză de putere 540E/1000 rot/min, tracțiune integral, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2/3, 3 prize hidraulice duble, frână 

pneumatică, încălzire, climatizare, anvelope: 480/65R24, 540/65R38

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.



Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 208 Puterea motorului (cp) - 80, numărul de cilindri - 3 1203951

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 207 Puterea motorului (cp) - 71, numărul de cilindri - 3 1183182

Dotari Standard

Observații Echipare

16700000-2 Tractor FENDT 211 P Puterea motorului (cp) - 110, numărul de cilindri - 3 1221087

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg . Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 210 P Puterea motorului (cp) - 100, numărul de cilindri - 3 1186962

Dotari Standard

notiță tehnică

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg. Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 209 P Puterea motorului (cp) - 91, numărul de cilindri - 3 1136499

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg. Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 211 F Puterea motorului (cp) - 110, numărul de cilindri - 3 1278879

Dotari Standard

ridicător spate cu c-da HER,anvelope: 280/70R16, 320/85R24 

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 210 F Puterea motorului (cp) - 99, numărul de cilindri - 3 1246581

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg. Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 209 F Puterea motorului (cp) - 91, numărul de cilindri - 3 1212960

Dotari Standard

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 74 kW / 101 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, tracțiune integralăpriză de putere 

540/540E/1000 rot/min

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 73 kW / 99 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 67 kW / 91 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri, capacitate 3,30 l – 59 kW / 80 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO fără trepte, şi tempomat de la 0,02–40 km/h, priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător 

spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, climatizare, anvelope: 320/70R24, 420/70R30

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 52 kW / 71 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 75, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, climatizare, anvelope: 320/70R24, 420/85R30

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 74 kW / 101 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, tracțiune integralăpriză de putere 

540/540E/1000 rot/min

ridicător spate cu c-da HER, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 67 kW / 91 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 73 kW / 99 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru cuplă de remorcare manual, greutăți față/spate,  roți față/spate, garantie 2 ani sau 1000 ore motor.



Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg. Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 208 F Puterea motorului (cp) - 82, numărul de cilindri - 3 1186311

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg . Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 207 F Puterea motorului (cp) - 71, numărul de cilindri - 3 113891

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 211 V Puterea motorului (cp) - 110, numărul de cilindri - 3 1161930

Dotari Standard

ridicător spate cu c-da HER,anvelope: 280/70R16, 320/85R24 

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg . Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 210 V Puterea motorului (cp) - 99, numărul de cilindri - 3 1117788

Dotari Standard

notiță tehnică

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 209 V Puterea motorului (cp) - 91, numărul de cilindri - 3 1079820

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 208 V Puterea motorului (cp) - 82, numărul de cilindri - 3 1069320

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg.  Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

16700000-2 Tractor FENDT 207V Puterea motorului (cp) - 71, numărul de cilindri - 3 1010310

Dotari Standard

Observații Echipare 2 prize hidraulice duble – mijloc și spate, cabină Confort, încălzire, Aer condiționat, Joystick, volan reglabil, 2x2 faruri de lucru

cuplă de remorcare manual, greutate frontală 23 kg. Garantie 2 ani sau 1000 ore motor.

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 60 kW / 82 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 ,anvelope: 280/70R16, 320/85R24 

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 50 kW / 72 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 ,anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 60 kW / 82 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 ,anvelope: 280/70R16, 320/85R24 

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 50 kW / 72 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 ,anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 74 kW / 101 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, tracțiune integralăpriză de putere 

540/540E/1000 rot/min

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 67 kW / 91 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24

motor turbo 3 cilindri Sisu, cilindree 3,30 l – 73 kW / 99 CP, răcire cu apă, circuit de retur al gazelor eşapate AGRex, cutie de viteze VARIO ML 70, fără trepte, cu tempomat de la 0,02–40 km/h, suspensie punte față, tracțiune integral, 

priză de putere 540/540E/1000 rot/min, ridicător spate cu c-da EHR, triunghi de prindere cat. 2 cu cupla rapidă, anvelope: 280/70R16, 320/85R24


