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Î.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.

ÎNGRĂȘĂMÂNTUL BACTERIAN AZOTER SC - 
REUȘITA ÎN LUPTA CU MUCEGAIUL ALB 
(SCLEROTINIA SCLEROTIUM).
Fertilizantul Azoter SC conține, în afară de bac-
terii și substanțe active, ciuperca Coniothyrium 
minitans, care distruge sporii putregaiului alb 
din sol. Ciuperca Coniothyrium minitans parazi-
tează pe Sclerotinia, distrugând-o și, astfel, eli-
berează solul și plantele (floarea soarelui, rapița 
etc) de ea. 

Fertilizantul Azoter SC reduce semnificativ chel-
tuielile pentru îngrășăminte industriale și pro-
duse de protecție a plantelor. 
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KINZE 3600 16/32R NO-TILL, TWIN ROW
Semănătoarea de precizie Kinze 3600 de 16 rân-
duri în bandă, este destinată tehnologiei No-Till 
și printr-o trecere îndeplinește 4 operații con-
comitent și, astfel, permite reducerea cheltuie-
lilor la carburanți și păstrarea fertilității solului. 
Datorită ramei duble este posibil de semănat și 
după sistemul Twin Row, optimizând cantitatea 
semințelor la hectar. 

Transferul de greutate hidraulic al semănăto-
rii distribuie greutatea buncărelor pe întreaga 
suprafață a semănătorii, previne compactarea 
solului, pierderi de roadă și menține adâncimea 
de semănat pentru fiecare rând, astfel crescând 
recolta.

Î.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.

Pav. central, stand nr. 28 
Teren 1, stand nr. 2
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AGROPROFI S.R.L.

CULTIVATOR MULTIFUNCȚIONAL, MODEL ECOLO-TIGER 875, 
MARCA CASE IH
Cultivatorul combinat Есоlo-Tiger este compus din grapă dublă cu discuri amplasate în formă de Х, 
scarificator în 3 rânduri și tăvălug, datorită cărora lucrează perfect în condițiile unei cantități mari 
de reziduuri vegetale și pe orice tip de sol.

DURATA DE FUNCŢIONARE PREZENTĂ ÎN FIECARE ELEMENT

Teren 4, stand nr. 2
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AGROPROFI S.R.L.

SISTEM DE AUTOGHIDARE ASISTATĂ EZ-PILOTTM

GHIDEAZĂ-ȚI AFACEREA CU PRECIZIE MAXIMĂ

 9 Monitor FM-750 cu ecran tactil color, dimensiuni mari 20.3 cm
 9 Antena AG-25 asigură semnal GPS
 9 Semnal de precizie înaltă Range Point RTX, acuratețe 10-12 cm, gratuit în primul an
 9 Volan adaptat pentru orice tip de tractor, combină sau mașină de erbicidat

Teren 4, stand nr. 2
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AGROPROFI S.R.L.

TRACTORUL MAXXUM A FOST CONSTRUIT PENTRU LUCRĂRI GRELE.
Puternic, universal, economic, pentru scopuri multiple, tractorul Maxxum este prevăzut cu un 
număr mare de funcţii.

Tractorul este echipat cu sistem frontal de suspendare și priză de putere în față. Putere nominală 
126 c.p. Momentul de turaţie maxim 555 Nm. Capacitate de ridicare tiranți spate 5900 kg.

TRACTOR CASE IH, 
MODEL MAXXUM 125

Teren 4, stand nr. 2
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AGRO TV MOLDOVA

DIALOG CU ION CHIȘLEA
În fiecare zi se întâmplă lucruri importante pentru agricultura moldovenească și de măsura în care 
înțelege acest lucru depinde, în mare parte, succesul fiecărui agricultor.

De marți până vineri, începând cu ora 19:30, fiți cu ochii pe AGRO TV Moldova, discutăm și comen-
tăm subiectul zilei prezentat în buletinul de știri.

Din 1 martie emisiunea Dialog cu Ion Chișlea revine în casele dumneavoastră.

Pav. central, stand nr. 1 
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NMO S.R.L.

PROMOVEAZĂ-ȚI AFACEREA 
PE CEL MAI POPULAR SITE AGRICOL DIN MOLDOVA!

Agrobiznes înregistrează lunar până la 40.000 de vizitatori unici, interesați de știri, idei de 
afaceri, istorii de succes, sfaturi utile și informații de ultimă oră din agricultură.

OFERIM SERVICII DE PUBLICITATE:
• Bannere și articole de PR;

• Reportaje foto și video;

• Anunțuri sponsorizate;

• Promovare prin e-mail (+3.000 de abonați);

• Promovare pe Facebook (+27.000 de abonați).

Agrobiznes este Partener Media al multor târguri și evenimente agricole din țară 
și de peste hotare.

Pav. central, stand nr. 81
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AGROFORȚA-M S.R.L.

AQUA NEW
Sistem unic și inovator în ameliorarea calității apei și conservării bonității solului. Micșorarea 
coeficientului de degradare a solului prin efectele sale unice la tratarea apei și impactul său 
direct asupra asolamentului și a plantelor. 

BENEFICIILE AQUA NEW

În medie 
20 %

În medie 
25 %

În medie 
30 %

Până la 
100%

Până la 
100%

Mai mult de 
98 %

Creșterea 
producției

Economie 
de apă

Economie de 
îngrășăminte

Scăderea 
salinității 
solului

Controlul  
daunelor 
create de 
nematode

Clienți 
mulțumiți

Pav. central, stand nr. 2
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AGROMAȘINA S.A.

MAŞINA DE STROPIT TRACTATĂ OPV-1,5 ‹VIFOR›
OPV-1,5 ‹Vifor› este destinată să protejeze plantaţiile de vii și livezi de boli prin stropirea aces-
tora cu substanțe de protecție.

OPV-1,5 ‹Vifor›  este dotată cu  rezervor de  capacitatea  1500 l, lățimea de lucru este  de 14 m, 
iar înălțimea - 6 m.

Completarea mașinei cu pompă se efectuează de compania Annovi Reverberi (Italia), iar meca-
nismul de ventilare este fabricat de compania Fieni (Italia).

Mașina se agregă perfect cu tractoarele cu o putere nominală mai mare de 45 kw (60 c.p.).

Teren 4, stand nr. 17
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ADVICE&CONSULTING

SERVICII DE CONSULTANȚĂ
Companie specializată în furnizarea serviciilor 
profesionale de consultanță în agricultură prin 
dezvoltarea proiectelor “la cheie” și transpune-
rea lor în practică în conformitate cu cerințele 
tehnice ale clientului:

- Analiza solului

- Selecția soiului de arbori

- Furnizarea de material săditor

- Proiectarea și plantarea unei noi livezi

- Plase anti-grindină, umbrire și protecție împo-
triva insectelor

- Mașini agricole de protecție a plantelor

- Proiectarea și construcția de depozite

- Atmosferă controlată pentru păstrarea  fructe-
lor și legumelor

- Proiectarea și executarea liniilor de sortare

- Soluții de ambalare

Pav. central, stand nr. 23
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AGROSPACE-COM S.R.L.

FOTOSEPARATORUL SMARTSORT 
SmartSort este o inovație a companiei rusești 
Csort, rezultatul unei munci îndelungate a spe-
cialiștilor din domeniul cercetării sortărilor op-
tice. SmartSort este capabil să evalueze simul-
tan producția după câțiva parametri. Datorită 
utilizării algoritmului neuronal se alege cel mai 

eficient tip de sortare, ceea ce permite obține-
rea unui rezultat excepțional la costuri minime 
de energie electrică și deservire. Dispozitivul 
sortează peste o sută de tipuri de produse în 
vrac în baza parametrilor de culoare, formă, 
textură etc.

Pav. central, stand nr. 56
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ATC- AGROTEHCOMERȚ S.A.

RSM 161 - 
PERFORMANȚĂ 
INEGALABILĂ

Productivitate înaltă - 45 t/ha
Construcția combinei este protejată de 22 de patente
Sistem unic de treierare TETRA PROCESSOR
Cabină confortabilă LUXURY CAB

Teren 4, stand nr. 1
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BUSINESSMAN S.R.L.

MULTIDOZATORUL SERIEI MDP
Multidozatorul seriei MDP se aseamănă ca utili-
zare și funcție semănătoarei pneumatice.

Prin structura compactă și posibilitățile multi-
ple de montare, aceste tipuri acoperă un spec-
tru vast de aplicații.

MDP este adecvat în mod excepțional pentru 
aplicarea tuturor îngrășămintelor microgranu-
late.

Teren 4, stand nr. 26
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S.C. CALBOR GRUP S.R.L.

ULEIURI ȘI LUBRIFIANȚI TEHNICI
Oferim: ulei pentru motor: sintetic, semisinte-
tic, mineral, pentru transmisie, hidraulic, pentru 
reductor, lichid de frână; lubrefianți: litol-24, so-
lidol, gris, țiatim. Suntem distribuitori oficiali ai 
companiei Gazprom Neft-SM, mărcile comerciale 
Gazpromneft și G-enegy, care este specializată în 
producerea uleiurilor și lubrefianților tehnici. 

Produsele corespund certificărilor: ZF TE-ML 
03E, 05F, VOLVO CE WB101, 03K, Massey Fergu-
son CM SM1145/1143, CNH MAT 3525, Case MS 
1206/1207/1209, John Deere JDM J20C/D.

Teren 2, stand nr. 1
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COMSALES GRUP S.R.L.

COLABORÂND CU COMSALES GRUP SRL AVEȚI PARTE DE:

1. Analiza locației în vederea stabilirii 
amplasării și alegerea tipului de fundație;

2. Executarea tuturor lucrărilor de fundație și 
producere a cântarului;

3. Calibrarea și efectuarea testelor, utilizând 
greutăți etalonate;

4. Conexiunea căntarului la rețeaua WI-FI și 
LAN (NEW);

5. Instruirea personalului privind utilizarea și 
întreținerea sistemului;

6. Modernizarea cântarelor mecanice în 
cântare electronice cu sau fără lucrări de 
fundație;

7. Deservirea anuală și verificarea metrologică, 
cu eliberarea Buletinului Metrologic.

CÂNTARE ELECTRONICE 
PENTRU AUTOMOBILE

Teren 4, stand nr. 12
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DIAZTECH S.R.L.

T-SERIA  
PUTERE, ADAPTABILITATE 
EXCELENTĂ ȘI PERFORMANȚE 
RIDICATE

Modelul VALTRA Т 234 НiTach

Motorul AGCO Power, 74AWF, Tier 2

Puterea nominala/max, кВт / c.p. 173 / 235184/ 250

Cutia de viteză, Power Shift 30/30, 40 cm/ore

SPECIFICAȚIILE TEHNICE: 

GPS full +frână pneumatică și compresor + suspensie punte față 
+ greutate frontală monobloc 1100кg

Pav. central, stand nr. 54 
Teren 1, stand nr. 1
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DOZAMECH S.R.L.

UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE PENTRU TRANSPORTAREA, USCAREA 
CEREALELOR ȘI PRODCEREA NUTREȚELOR COMBINATE PENTRU ANIMALE.

Teren 1, stand nr. 4



19

S.C. FOMCO 2006 S.R.L.

Pav. central, stand nr. 11
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GSS INTERNATIONAL S.R.L.

SEPARATOR DE PIETRE
Materialul de pe suprafaţa de lucru, prin combinarea fluxului de aer și a vibraţiilor, este curăţat după 
următorul principiu – particulele mari nimeresc la fundul mașinii, cele ușoare – la suprafaţa acesteia. 
Aerul joacă rolul de mediu de separare, pătrunzând prin particulele materialului, separând diferite 
fracţiuni. După separare, suprafaţa vibratoare împinge particulele mai grele spre marginea de sus 
a suprafeţei de lucru, care sunt evacuate prin orificiul 2, restul materialului (produsul curăţat) – prin 
orificiul 1

Pav. central, stand nr. 60
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IZOTECA PRIM S.R.L.

CONSTRCȚII PENTRU AGRICULTURĂ
Construcţia de hale, depozite, garaje mari, adăposturi, 
hangare, construcţii arcuite fără carcasă, acoperișuri.

Teren 4, stand nr. 27
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S.C. LUNA CLARA S.R.L.

PROIECTUL GREEN MAKER
Proiectul Green Maker se bazează pe controlul 
natural al culturilor agricole, reduce poluarea 
apei și, în același timp, se obține într-un termen 
scurt o cantitate mare de grâne în condiții bune 
cu consum redus de apă și combustibil. Green 
Maker este soluția economică pentru produce-
rea nutriției verzi în spațiu limitat - numai 40 m2 

ajung pentru a produce 365 tone pe an, adică 
1 tonă de nutriție proaspătă pe zi. Este nevoie 
doar de încapere cu temperatură regulată pen-
tru creșterea plantelor.

Pav. central, stand nr. 59
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SERVMIXT-AGRO S.R.L. 

AXOS
100% TRACTOR. 100% CLAAS.
CLAAS a devenit într-un timp foarte scurt un producător important de tractoare în Europa, oferind 
o gamă de modele cu putere cuprinsă între 47 și 530 CP: tractoarele de mare putere 4x4 XERION, 
tractoarele standard AXION, ARION, ATOS, AXOS  și modelele NEXOS din gama tractoarelor cu ecar-
tament îngust.

Teren 4, stand nr. 15
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SLOVINA S.R.L.

SLOVINA este reprezentant oficial al compani-
ilor CALDERONI, VULCANO și TANEZINI (Italia) 
cu o experiență de peste 45 de ani, lideri în ela-
borarea și construcţia mașinilor agricole pentru 
lucrări ecologic curate de prelucrare a solului în 
vii și livezi. 

CALDERONI - producător de freze, solicitate în 

Moldova. La moment lucrează peste 140 de fre-
ze în toate colţurile republicii.

VULCANO - producător de utilaje de prelucrare 
a plantelor - stropitori livadă, nuci, deferite tipuri 
de erbicidări.

TANESINI - producător de tehnică de prelucrat 
viile.

MAȘINI AGRICOLE DE PRELUCRARE A SOLULUI ÎN VII ŞI LIVEZI 

Teren 4, stand nr. 24
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GRANULATOR FURAJE MODEL EUROGRAN MS120
Cu ajutorul unui granulator furaje EUROGRAN, aveți posibilitatea de a produce granule de diferite 
dimensiuni. Granulatorul EUROGRAN vine echipat cu o matriță cu orificiile de 4 mm. Materia primă 
măcinată trebuie adusă la o umezeală aproximativă de 12%-20% prin adăugarea de apă

• Porniți granulatorul de cereale prin apăsarea butonului de pornire.

• Introduceți materia primă prin partea de 
sus, în cuva/pâlnia pentru 
alimentare.

• Granulele vor ieși prin rampa de jos a 
granulatorului. 

CARACTERISTICI
Capacitate: 60-80 Kg/ora
Tensiune: 220 V
Motor: 2,2 Kw
Greutate:  94 KG
Dimensiuni: 50x50x80 cm

TEHNO MS S.R.L.

Teren 1, stand nr. 3
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ZERNOFF S.R.L.

DARNIC
Darnic este un co-produs bogat în proteină, rezultat din producția de etanol. Acesta se produce la 
fabrica Zernoff, cea mai mare distilerie din Moldova. Utilizarea acestuia ca ingredient pentru hrana 
animalelor este bine documentată atât din punct de vedere energetic, cât și ca supliment de pro-
teine. Darnic servește ca o alternativă fiabilă și rentabilă pentru mai multe ingrediente folosite în 
alimentația animalelor, cum ar fi șrotul de soia. 

Pav. central, stand nr. 65




