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Pavilion central, stand 29 / Teren 1, stand 1

Semănătoarea pentru culturile cerealiere marca Va-
derstad, model Rapid 300C, reprezintă un utilaj uni-
versal capabil să lucreze în baza oricărei tehnologii 
aplicate (tradițională, No-Till și Mini-Till) datorită secți-
ei în 2 rînduri de discuri pentru prelucrarea solului și 
sistemului hidraulic care permite crearea unei presi-
uni a brăzdarului asupra solului în valoare de pînă la 
235 kg. Sistemul de fertilizare plasează îngrășămin-

tele minerale în spațiul dintre rîndurile semănate la 
o adîncime cu 2,5 cm mai jos de semințe. Calitatea 
excelentă a semănăturilor, la fel, este obținută grație 
presiunii absolut uniforme a brăzdarelor pe sol. Siste-
mul de lucru mecanic, precum și folosirea în produ-
cerea organelor de lucru a utilajului specializat V55, 
oferă o fiabilitate excepțională, fapt confirmat de ga-
ranția extinsă la 24 de luni.

COMPLEXUL DE SEMĂNAT VÄDERSTAD, 
MODEL RAPID 300C CU E-CONTROL

Tel:+373 (22) 664 900
GSM:+373 (79) 909 401

Oficiul central - Mun. Chisinau, com Stauceni 9 km
Filiala Nord - Mun. Balti, str. Sorocii 117/2
E-mail: info@agroprofi.md, sales@agroprofi.md

AGROPROFI S.R.L.
Pavilion central, stand 29 / Teren 1, stand 1

Tractoarele din seria Puma CVT sunt fabricate, testate și asamblate în Fabrica din orașul St. Valentine (Austria), 
unde se află și sediul european al Case IH. Tractoarele din seria Puma CVT sunt confortabile, au un consum re-
dus de carburanţi și oferă o vizibilitate bună pentru operator. Productivitatea, economia, confortul și calitatea 
reprezintă doar o parte din caracteristicile ce definesc tractoarele Puma. În versiunea standard, modelul de 
tractoare Puma 225 CVT beneficiază de transmisia cu dublu ambreiaj și variație continuă (CVT), care garan-
tează rularea perfectă a acestor tipuri de tractoare în intervalul de viteză 0 – 40 km/h, fără să piardă nicio clipă 
cuplul furnizat de motor.

TRACTOR CASE IH,
MODEL PUMA 225 CVT

AGROPROFI S.R.L.

Tel:+373 (22) 664 900
GSM:+373 (79) 909 401

Oficiul central - Mun. Chisinau, com Stauceni 9 km
Filiala Nord - Mun. Balti, str. Sorocii 117/2
E-mail: info@agroprofi.md, sales@agroprofi.md
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Pavilion 2, stand 4 /  Teren 4, stand 12Pavilion central, stand 45

Via San Carlo 12/18, 
40023 Castel Guelfo, Bologna, Italia 
E-mail: en@advice-consulting.it
URL : www.advice-consulting.it

Tel. : +39 0542/ 010-221 (Italia)
Tel.: +373 68 586 196 (Moldova)
Fax : +39 0542/ 010-220

Compania Advice&Consulting oferă servicii 
de consultanță în domeniul horticol pe întrea-
ga catenă de producere, prelucare, stocare și 
ambalare a fructelor proaspete.
Împreuna cu partenerii noștri Salvi Vivai, Unitec 
și Fruit Control Equipments vă oferim proiecte 
“la cheie” în conformitate cu exigentele dvs. 
Profesionalism, promptitudine, seriozitate - 
principiile care ne ghidează activitatea pentru 
a obține rezultate optime.
Succesul afacerii dumneavoastră – mândria 
companiei noastre.

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL HORTICOL

ADVICE&CONSULTING S.R.L.

from seeds to smiles 
Advice&Consulting

Tel.:+373 22/ 21-09-69
GSM:+373 69/ 14-34-31

MD-2012, Republica Moldova, Chişinău, str. Şciusev, 81
E-mail:Agrimatco.Moldova@Agrimatco-eu.com
URL:www.agrimatco.md

AGRIMATCO-SERVICE S.R.L.

Cele mai mari avantaje ale soluţiilor noastre:

• cultivare diferenţială a solului strip-till, până la adâncimea de 35 cm
• aplicare de îngrășământ cu alimentare
• 2 niveluri de aplicare a îngrășământului
• tehnologie de minimizare
• economie de carburant și de îngrășământ

CULTIVATOR CU FERTILIZARE FERTIS

Cultivatorul cu fertilizare Fertis este adecvat, în 
special, pentru scarificarea și aerarea pe rânduri și 
în adâncime a solului – tehnologia strip-till – până 
la adâncimea de 35 cm. La fel, și pentru aplicarea 
direcţionată a îngrășământului alimentat la două 
adâncimi (pe seminţe și pe rădăcini) – acest proce-
deu reduce doza de îngrășământ aplicată, menţi-
nând în același timp productivitatea solicitată.
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Pavilion central, stand 2Teren 4, stand 27

Pentru noua serie Fendt 1000 Vario, AGCO/Fendt 
și-a propus un obiectiv de excepţie: să conceapă 
și să realizeze un tractor standard complet nou, 
în gama de putere neacoperită de nici un alt pro-
ducător, aceea cuprinsă între 400 și 500 CP, care 
să fie compact, agil și ușor adaptabil și, în același 
timp, să fie puternic și să aibă un consum redus 
de combustibil. Pentru atingerea acestui obiec-
tiv, era nevoie de un concept complet nou, cu o 
abordare complet diferită. Fendt 1000 Vario este 
primul tractor standard din lume, proiectat cu 
„Fendt iD“ - regimul global de lucru al motoru-
lui la turaţie scăzută și tehnologia de transmisie 
„Fendt VarioDrive“.

CUPLU PUTERNIC, CONTINUU VARIABIL - 
O CAPODOPERĂ GERMANĂ

Tel.: 0234 255 000
E-mail: contact@agritehnica.ro 

Romania, 707185, Comuna Dumesti, 
Jud. Iasi, DN 28 KM 19
URL: www.agritehnica.ro

AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.

În 600 de zile am măsurat hectare de câmpuri agrico-
le în imagini, am străbătut peste 60 de mii de kilome-
tri în lung și în lat prin teritoriu. Din cele aproape 2 mii 
de ore de materiale filmate am realizat peste 5 mii de 
știri, mai mult de 7 sute de emisiuni și talk-show-uri pe 

teme cu interes agricultural, datini și obiceiuri unice. 
Avem o acoperire de 80 la sută din teritoriul țării. Am 
găsit frumosul aici, la noi acasă! 

mun. Chișinau, str. Mihai Eminescu 41/1
GSM:  +373 68/ 200 844
URL: www.agrotvmoldova.md 
E-mail: contacte@agrotvmoldova.md 

AGRO TV MOLDOVA

AGRO TV MOLDOVA – ÎMPREUNĂ CU AGRICULTORII!
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Pavilion 2, stand 39Pavilion central, stand 70

Chișinău, str. Calea Orheiului, 114
URL: www.agrobiznes.md
Tel. +373(22) 105-157
Mob. +373-696-13530

AGROBIZNES.MD

Compania AGRODOR prestează servicii în agricultu-
ră și oferă cele mai noi tehnologii și echipament care 
facilitează munca agricultorilor. 
Principalele activități sunt:
Instalarea sistemelor de irigare prin picurare, inclu-
siv subterană, aspersiune. Suntem cei mai buni în 
domeniu, avem peste 4000 ha de sisteme de iriga-
re, instalate în Moldova. Crearea spațiilor verzi - co-
mercializăm semințe de gazon și ierburi furajere de 
la cel mai de top producător din Europa, Barenbrug. 

Producerea gazonului rulat - soluția imediată pentru 
înverzirea terenului. Butași de viță de vie - soiuri vari-
ate și calitate certificată. Comercializăm fertilizanți de 
ultimă generație de la producători cu renume mondi-
al și oferim consultanță profesionistă. Comercializăm 
instrumente și tehnică agricolă. În show-room-ul nos-
tru vă așteaptă cei mai buni agronomi, experți agricoli 
și ingineri care vă vor acorda consultații exhaustive.

Promovează-ți afacerea pe cel mai popular 
site agricol din Moldova!

Agrobiznes înregistrează lunar până la 40.000 de vi-
zitatori 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.

CU VOI CONTRIBUIM LA DEZVOLTAREA AGRICULTURII!

Tel./fax: +373 237/92-068
GSM:+373 68/394-888
E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Drumul Național R1 (Chișinău - Ungheni),
km 14,8 s. Cojușna, r. Strășeni
URL: www.agrodor.md

S.C. “AGRODOR-SUCCES” S.R.L.
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Pavilion central, stand 3Pavilion central, stand 69 / Teren 1, stand 4

Remorcă agricolă cu sarcina utila de 10 tone, sistem frînare pneumatic cu doua circuite, complet echipată 
și pregătită pentru utilizarea pe drumuri publice, cu o viteza de 40 km/h.

REMORCĂ URSUS D-610

Tel: + 373 (22) 35 39 93 / (22) 35 40 06
Fax:+ 373 (22) 27 84 59

MD-2023  REPUBLICA MOLDOVA  
CHIŞINĂU, str. Calea Basarabiei , 18
E-mail : office@agrofermotech.md
URL:   www.agrofermotech.md

”AGROFERMOTECH” S.R.L.  

Date tehnice D-610

Capacitatea de încărcare (kg) 10.000

Putere minimă tractor (CP) 75

Suprafață platformă (m2) 12,3

Capacitatea de încărcare a 
benei (m3)

6,15

Capacitatea de încărcare a 
benei cu extensii de 500 mm 
(m3)

12,3

Lungimea totală (mm) 7.130

Lățimea totală (mm) 2.550

Înălțime totală (mm) 2.360-2.560

Lungimea internă a 
suprafeței utile (mm)

5.100

Lățimea internă a suprafeței 
utile (mm)

2.410

Înălțime obloane (mm) 500+500(opțional)

Înălțime platformă (mm) 1.330-1.530

Mărime anvelope 385/65-R22,5 (15R22,5)

Sistem de frânare pneumatic, dublu circuit

Sistem de descărcare pe 3 părți

Viteza de rulare (km/h) 40

Sistemul Aqua 4D reprezintă un sistem de tratare 
a apei, cu aplicabilitate vastă: în agricultură, zoo-
tehnie, industrie și uz casnic.
Beneficiile sistemelor de irigare, dotate cu Aqua 
4D, sunt următoarele: 
• Creșterea producției până la 20%
• Mărește retenția apei în sol până la 25%
• Reduce consumul fertilizanţilor până la 30%
• Descrește sarea în sol până la 100%
• Imbunătățește dezvoltarea sistemului radicular
• Reduce ciclul de plantare în pepiniere
• Permite irigarea cu apă sărată
• Descrește impactul viermilor, fără folosirea chi-
micatelor, până la 100%
• Satisfacţia clientului peste 98%
Sistemul  Aqua 4D pentru o eficientă utilizare a 
apei.

AQUA 4D - SISTEM REVOLUŢIONAR DE 
TRATARE A APEI ŞI A SOLULUI

Tel: (+373)22 105-770 
GSM: (+373)787-70770 

MD-4839, com. Stăuceni, mun. Chişinău, 
Republica Moldova
E-mail: info@agroforta.md
URL: www.agroforta.md

“AGROFORȚA-M” S.R.L.
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Teren 4, stand 7 Teren 4, stand 4

FABRICAT  ÎN MOLDOVA

S.A. Agromașina prezintă în anul curent 
un produs nou, un proiect inovativ și am-
bitios : Combina pentru recoltarea stru-
gurilor autopropulsată SVK-5. 
Mașina este dotată cu un motor D-243 de 
61 Kw și cu două bene din inox de 1000 
l fiecare, în total 2000 l, cu basculare pe 
spate. 
Combina autopropulsată de recoltat stru-
guri SVK-5 poate înlocui munca a 70-100 
persoane, recoltând zilnic în jur de 6 h.

COMBINĂ PENTRU  RECOLTAREA 
STRUGURILOR AUTOPROPULSATA SVK-5

Tel.: +373 22/ 47-12-16
GSM: +373 78/300-222

str. Uzinelor, 21, mun. Chisinau, 
Republica Moldova
E-mail: agromashina@list.ru  
URL: www.agromashina.com

AGROMAŞINA S.A.

Afânătoarele la adâncime din seria GRS sunt destina-
te pentru afânarea solului  cu răsturnarea și fără răs-
turnarea brazdei, cu aprofundarea orizontului de arat, 
afânarea fără răsturnarea brazdei, în loc de arătura de 
toamnă și primăvară și afâmarea adâncă pe pante și 
câmpii. Afânătoarele la adâncime pentru prelucrarea 
suprafeței solului se utilizează în perioada de pregă-
tire a lucrărilor de primăvară și toamna la lucrările 
principale aferente culturilor cerealiere, pe miriști, 
și, de asemenea, după recoltarea altor culturi, inclu-

siv a celor cu tulpini lungi. Afânătoarele la adâncime 
efectuează suplimentar zdrobirea stratului superior 
al solului, nivelarea suprafeței câmpului și măcinarea 
parțială a reziduurilor vegetale de tulpină lungă. Afâ-
nătorul la adâncime GRS 3 este mai productiv și cu 
putere consumatoare mai mică, fapt ce asigură redu-
cerea costurilor forței de muncă și a consumului de 
combustibil la hectar, dar și creșterea roadei culturilor 
prelucrate.

AFÂNĂTOR LA ADÂNCIME CU DIFUZAREA 
ÎNGRĂŞĂMINTELOR VELES AGRO GRS 3

Tel.: +373 22 505255
GSM: +373 79 770260

str. Muncesti, 271/7
E-mail: s.balerca@agro.md
URL: www.agro.md, www.belarus.md

AGROPIESE TGR GRUP
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Pavilion central, stand 8Pavilion central, stand 11

ООО „Агросервис-СВ” - întreprindere-pro-
ducătoare ucraineană de echipamente pen-
tru industria agricolă. Produce: uscatoare de 
cereale 5-50 t/h, echipamente pentru fabrici 
de furaje 1-25 t/h, echipamente de curăţare 
a cerealelor 25-100 t/h. 

Utilajul produs:

- lifturi pentru cereale și furaje;
- transportoare cu șuruburi și screpere;
- zdrobitoare;
- mixere;
- ansambluri pentru microdozare;
- sisteme de dirijare;
- articole autofluide;
- dozatoare-cântare;
- capace mecanice și electrice;
- supape mecanice și electrice;
- distribuitori de cereale;
- vase;
- structuri metalice;
- minifabrici de furaje.

T./ф.:+38 (0412) 42-77-30
GSM: +38(050) 463-17 49

10001, Житомир, Кооперативная, 7
URL:  www.agroserviсе-sv.com
E-mail: info@agroserviсе-sv.com

“АГРОСЕРВИС-СВ” ООО

AIK este cea mai mare companie specializată în tehnologii de irigare prin picurare. Din 1993, în 10 țări din CSI 
au fost implementate proiecte de irigare prin picurare pe o suprafață de 135.000 de hectare de livezi, podgo-
rii, culturi legumicole și industriale. AIK este un producător israelian de echipamente de cea mai bună calitate. 
În AIK activează 185 de proiectanți, ingineri, agronomi.

Tel./Fax: +373 22/ 79-39-63
GSM: +373 69/ 36-85-86
GSM: +373 69/ 170-223

str. Costiujeni 14, bir. 38
MD-2019 Chișinău, Republica Moldova
E-mail: moldaik@gmail.com 
URL: www.aikltd.com

AIK LTD.
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Pavilion central, stand 40Pavilion central, stand 19 / Teren 2, stand 2

Cântare pentru automobile.

Producem cântare pentru automobile:
• cu lungimea - de la 6 la 18 metri
• cu limita de cântărire - până la 80 tone
• cu platformă metalică sau din beton armat. 
Este posibilă producerea independentă a fundamentului sub su-
pravegherea noastră.
Garanția cântarelor - 3 ani.
De asemenea, producem: dozatoare, cântare pentru anima-
le, cântare de macara și de monoșină, cântare cu platformă de 
până la 3 tone.

Echipament analitic. GRANOLYSER.

Cu ajutorul undelor infraroșii, dispozitivul efectuează o analiză 
calitativă a cerealelor în conformitate cu următorii parametri:
• umiditate
• proteină
• amidon
• uleiuri
• gluten
• densitatea în vrac (natura).
 Structura cerealelor nu se distruge.
Rezultatul este gata în doar 40 de secunde, în timp ce metodele 
tradiționale de analiză durează 6-8 ore, ceea ce oferă reducerea 
cheltuielilor de întreținere a laboratoarelor speciale și creșterea 
vitezei de primire și descărcare a cerealelor. Bonul cu rezultatele 
analizei confirmă indicii dispozitivului și este utilizat pentru evi-
denţa de calitate. 

Tel.: + 373 22/ 244-572
Fax: +373 22/ 29-67-29 

str. Ion Pruncul 4/1, Chișinău, 
Republica Moldova
E-mail: office@alex-se.com 
URL: www.alex-se.com     

“ALEX S&E” S.R.L. 

Compania Andragrup SRL propune igienizarea 
(asanarea) solului din sera cu abur fierbinte. În 
procesul prelucrării, solul se încălzește până la 
temperatura de 90 grade Celsius. 

Această modalitate de prelucrare:
• distruge bacteriile și bolile care sunt în sol;
• distruge capacitatea de înmulțire a semintelor și 
de creștere a buruenelor;
• umezește și încălzește solul, ceea ce contribuie 
la creșterea mai rapidă a culturilor; 
• substanțele organice se descompun. Azotul, fo-
sforul și potasiul din componența lor rămân în sol 
și contribuie la creșterea mai rapidă a plantelor 
cultivate;
• semințele cresc în condiții egale, asigurând un 
rezultat bun la toate plantele. 
• mărește roada și bunătatea solului.
• obțineți un produs ecologic pur și gustos.

În solul prelucrat cu aburi culturile sunt ecologi-
ce, sănătoase, cresc mai rapid și dau roadă mai 
bogată. 

GSM: +373 60/ 677-110
E-mail: ecosol@andragrup.com
www.soil-steaming-steam-boiler-blog.com

«ANDRAGRUP» S.R.L.

str. Liviu Damian 43
Chișinău, Republica Moldova
www.999.md/ru/30343053



22 23

www.moldexpo.md / www.moldagrotech.moldexpo.md www.moldexpo.md / www.moldagrotech.moldexpo.md

Pavilion central, stand 61Teren 4, stand 24

SEMĂNAT CU SUCCES – RECOLTARE 
CU SUCCESS

Combinaţia de semănat tractată, Cirrus, este o 
semănătoare pneumatică și se distinge prin
calitatea excelentă a muncii la însămânţarea cu 
plugul și la cea în teren mulcit.
Cu lăţimile de lucru, de la 3 până la 6 m și mă-
rimi de buncăr de la 3.000 până la 3.600 l,
semănătoarea Cirrus oferă o fiabilitate foarte 
mare, alternativ ca și Cirrus-C, și cu rezervor
sub presiune cu 2 camere, ce cuprinde 4.000 l.

SEMANATOARE AMAZONE CIRRUS

Tel. /Fax : +373-22-555-400
GSM : +373-691-50-696

sos. Muncesti 426A
MD-2002 Chisinau, Republica Moldova
E-mail: moldova@aprocomteh.md
URL: www.agromotor.md

F.P.C. «APROCOMTEH» S.R.L.    /    AGROMOTOR

Tel.: +373 298/65544; 65537;
Fax: +373 298/65573fax, 65544
GSM: +373 69/101467, 69/242405

Republica Moldova, MD-3805,
U.T.A. Gagauzia,or.Comrat, str.Zavodscaia 1
E-mail: info@arnaut-petrol.md
URL: www.arnaut-petrol.md

“ARNAUT PETROL” S.A.

Compania „ARNAUT PETROL S.A.” vă pro-
pune soluții simple si de înaltă eficienţă 
pentru păstrarea, pomparea si distribuirea 
motorinei în incinta întreprinderii. Procurînd 
motorină în vrac, beneficiați de scăderea 
costului, iar posibilitatea alimentării în cur-
tea proprie vă oferă comoditate și rapiditate 
in procesul de activitate.
Benzinăriile mobile reprezintă un rezervor 
orizontal din oțel, asamblat cu distribuitor 
de motorină, conectat la rețeaua electrică. 
Grupul de pompare asigură 5 niveluri de fil-
trare a combustibilului, înlăturînd impurități 
pînă la marimea de 5 mcm și poate fi dotat 
cu contor mecanic sau electronic, precum și 
cu un sistem de monitorizare, care exclude 
cazurile de furt și simplifică procesul de evi-
dență contabilă.

REZERVOARE ASAMBLATE, ECHIPAMENT ŞI 
UTILAJ PENTRU DISTRIBUIREA MOTORINEI DE LA 

PRODUCĂTORUL ITALIAN PIUSI
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Grindina este unul dintre cele mai nefaste fenomene 
meteorologice pentru producția agricolă. În plus, de 
rând cu daunele directe, aduse fructelor și struguri-
lor, grindina provoacă pierderi secundare, cum ar fi 
ruperea lăstarilor tineri și creșterea susceptibilității la 
boli și dăunători.

Daunele produse de grindină pot fi complet evitate 
prin instalarea de plase antigrindină. Sistemul anti-
grindină, realizat din plase monofilament, este cel 
mai bun mod de a asigura o producție controlată și 
sigură a fructelor și strugurilor.

FRUCTUS sunt plase antigrindină din pânză nețesută, 
disponibile, în diverse culori: negru, gri sau transpa-
rent. Monofilament hexagonal pentru o rezistență mai 
mare la rupere, diametru fire 0,32 mm. Dimensiunea 
găurilor 7,1x3 mm; greutate 48 g / m². Soluția ideală 
pentru diferite sisteme de plase. Armături laterale și 
centrale solide.

FRUCTUS
PROTECȚIE ANTIGRINDINĂ 

Tel.: 0039.031.803.200
Fax: 0039.031.803.206

VIA MONTE PRATO 3
22029 UGGIATE TREVANO (CO) ITALY
E-mail: info@arrigoni.it
URL: www.arrgoni.it

ARRIGONI S.P.A.

PULVERIZATOARE
РОСТСЕЛЬМАШ RSM TS-3200 SATELLITE 

Tel.: +373 269/ 22 093
GSM: +373 783 00103

МD-3401 or. Hâncești, Republica Moldova
Str. N. Milescu-Spătaru, 33

«ATC-AGROTEHCOMERȚ» S.A.

Pulverizatoare Ростсельмаш RSM TS-3200 Satellite –  mașini fiabile și de înaltă performanță, create cu toate 
subtilitățile lucrărilor de pulverizare a culturilor pentru o activitate eficientă pe teren în întreaga lume. Mașinile 
sunt la fel de eficiente atât în   tehnologiile de creștere a culturilor de câmp, cât și a celor tehnice. O pompă cu 
piston cu diafragmă cu funcție de auto-pompare are funcția de alimentare. Pulverizatoarele pot introduce în-
tre 40 și 600 de litri de soluție pe hectar, cu o viteză de până la 15 km / h. Norma de introducere a soluției este 
stabilită de un operator și menținută automat, indiferent de viteza de mișcare, iar computerul cu receptorul 
GPS controlează (pornirea / oprirea) secțiunile de udare. Gestionarea oricărui proces de lucru se realizează de 
la distanță cu ajutorul panourilor de control din cabina tractorului.
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AUTOSPACE ACHITĂ DOBÂNDA
PENTRU TINE!

Dacă ești în căutarea unui automobil, promoţia 
“Autospace Finance” ţi se potrivește perfect.

Din 1 octombrie 2017 poți achiziționa orice automobil la doar 1% 
dobândă*. Doar cu buletinul de identitate. În decurs de 2 ore pri-
mești aprobarea și semnezi contractele.Formularul de solicitare îl 
poți depune la sediul Autospace, la sediul BT Leasing MD.

Tel.: +373 22/ 123 100
URL: www.autospace.md

str. Bucuriei nr. 18a 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

AUTOSPACE S.R.L.

BATTISTINI VIVAI este o pepinieră specializată în 
pomi fructiferi, portaltoi, fructe de pădure, plante kiwi 
și nuci. Produce milioane de puieți datorită a trei la-
boratoare de micropropagare:  două situate în Cese-
na, sediul central în Italia și un laborator în Republica 

Cehă. Battistini Vivai furnizează plante grefate cu ră-
dăcina nudă, cum ar fi cireși, piersici, pruni, caiși, meri 
și peri, precum și diferite tipuri de portaltoiuri, certifi-
cați fără viruși.

Tel.: +39 0547/ 380-545
Fax: +39 0547/ 384-400
E-mail: batvivai@battistinivivai.com

via Ravennate, 1500
47522 Cesena FC - Italia 
Zona Martorano di Cesena
URL: www.battistinivivai.com

BATTISTINI VIVAI
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RATMAUT®

Este situaţia de intoxicare, în care se utilizează 
momeală pentru deratizarea ariilor interne și ex-
terne.
Staţia este versatilă si adaptată oricărui tip de mo-
meală (de tip pastă, de tip pulbere, parafinată). 
Ea este confecţionată dintr-un plastic rezistent la 
orice condiţie meteorologică și la ceaţă și are un 
sistem special de închidere cu o cheie de sigu-
ranţă din plastic.

RATTIDION

DESCRIERE: brichete moi, vopsite în culoarea 
galbenă, în ambalaj individual.
COMPOZIȚIA: bromadiolone 0,005%, compo-
nente alimentare, colorant, bitrex (amărăciune), 
aromă.
Toxic! Clasa de risc IV. A se feri de umiditate!
Masa netă -200 g.
Termen de valabilitate – 2 ani.

Tel.: 022 29 56 11
GSM: 079 58 58 54
E-mail: belnismanager@gmail.com

BELNIS S.R.L.

Comercializează: rulmenți, curele, garnituri, man-
șete, lanțuri, furtunuri VD, feronerie, produse de 
cauciuc, benzi transportoare, uleiuri, lubrifianți și 
materiale de garnitură, materiale abrazive pentru 
repararea tuturor tipurilor de mașini agricole și a 
echipamentelor de prelucrare. 

Lista completă a produselor noastre o puteți găsi 
pe site-ul companiei www.biless.md

MATERIALE PENTRU REPARAREA
TEHNICII AGRICOLE

Tel. : +373 22/ 59-29-30; 58-29-13 
E-mail: bilesspodshipnik@mail.ru

str. Mesager 1A 
MD-2022 Chişinău, Republica Moldova 
URL : www.biless.md

«BILESS» S.R.L. 
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O formulă destinată intensificării fiziologice 
globale a plantelor.

Producător: Daymsa, Spania

Distribuitor  oficial  în Republica  Moldova: 
Bioprotect S.R.L.

Naturamin este un produs ecologic, cu cel mai bogat 
conținut de aminoacizi liberi (80% din greutate) de pe 
piață, remarcându-se prin conținutul său ridicat de serină 
și prolină, promotorii de glicină-betaină, principalii pro-
tectori împotriva stresului. Naturmin-WSP este indicat , 
mai ales, pentru evitarea și depășirea proceselor de stres 
de orice natură: fizică (frig, îngheț, ploi, căldură etc.), chi-
mică (carențe, fitotoxicitate etc.), fiziologică (stres hidric) 
sau biologică (mane), precum și pentru creșterea pro-
ducției culturilor. 
Astfel, se vor obține plante mai sănătoase, mai eficien-
te și mai bine adaptate la condițiile de cultivare. În acest 
sens, este indicat și pentru îmbunătățirea proceselor de 
acumulare a rezervelor și îmbunătățirea calității organo-
leptice.

NATURAMIN WSP

Tel.:/+373 22/ 214 110;
Fax::/+373 22/ 214 114.
E-mail: office@bioprotect.md

MD-2024, mun. Chişinău, 
bd. Renaşterii Naţionale nr. 2
URL: www.bioprotect.md

F.P.C.  BIOPROTECT  S.R.L.

Compania „Brunnthaller” propune echipamente de 
calitate pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem 
testat în timp de secțiuni de grajd. Această tehnolo-
gie este potrivită atât pentru grajdurile nou constru-
ite, cât și pentru cele în reconstrucţie, fapt deosebit 
de important pentru sectorul zootehnic din Moldova. 
Secţiunile de grajd (boxele) pot fi simple și duble. 
Construcţia secţiunilor permite libertate în mișcare și 
spațiu confortabil de odihnă pentru vaci.

Dimensiunile, de regulă, sunt standard: lățimea de la 
1,10 m până la 1,20 m, lungimea de la 1,80 m până 
la 2,40 m. Arcurile de separare sunt confecţionate din 
țevi de plastic cu diametrul de 60 mm. Fixatoarele și 
coloanele sunt executate din metal galvanizat la cald 
sau la rece.

RELEASE – GRAJDURI CONFORTABILE 
PENTRU VACILE DE LAPTE                               

ŢINEREA FĂRĂ FRÂU

Tel.  +420 466 955 399 / fax +420 466 955 440
mob. + 420 602405537
e-mail:info@brunnthaller.com 

Pardubická 1453,      
CZ 53501 Přelouč   
Czech republic
www.brunnthaller.com

BRUNNTHALLER-CS S.R.O.
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MULTIDOZATORUL SERIEI MDP

Multidozatorul seriei MDP se aseamănă ca uti-
lizare și funcție semănătoarei pneumatice. Prin 
structura compactă și posibilitățile multiple de 
montare, aceste tipuri acoperă un spectru vast de 

aplicații. MDP este adecvat în mod excepțional 
pentru aplicarea tuturor îngrășămintelor micro-
granulate.

Republica Moldova 
GSM : +373 79/ 01-66-61 
E-mail: vadimbubulici@yahoo.com

«BUSINESSMAN» S.R.L.

Oferim: ulei pentru motor: sintetic, semisintetic, mineral, ulei pentru transmisie, ulei hidraulic, ulei 
pentru reductor, lichid de frână; lubrefianți: litol-24, solidol, gris, țiatim. Suntem distribuitori oficiali 
ai companiei Gazprom Neft-SM, care este specializată în producerea și comercializarea uleiurilor 
și lubrefianților tehnici. Produsele corespund certificărilor: ZF TE-ML 03E, 05F, VOLVO CE WB101, 
03K, Massey Ferguson CM SM1145/1143, CNH MAT 3525, Case MS.

ULEIURI ŞI LUBRIFIANȚI TEHNICI

Tel.: +373 22/ 782-782 / Fax: +373 22/ 782-786 
GSM : +373 60/ 440-705 
E-mail: calborgrup@gmail.com

str. Pietrăriei 1/2 
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.lubrifiant.md

S.C. «CALBOR GRUP» S.R.L.
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Noul cultivator rotativ „ROTARYSTAR” stimulează 
aerarea și fărâmiţează crusta solului. Mecanis-
mele rotative (sub formă de stele Ø52, cu 16 de-
gete), amplasate în două rânduri, cu un interval 
interspațial de 9,38 cm., sunt fixate individual pe 
un raft separat, astfel că nu lasă buruienilor cu 
rădăcinile aproape de suprafață nici o șansă de 
supraviețuire. Mecanismele sunt distribuite pe 
secțiuni de un metru și jumătate, fiecare dintre 
ele fiind atașată de ramă printr-un paralelogram. 
Presiunea pe secțiune se realizează printr-un pa-
ralelogram controlat hidraulic, astfel se influien-
ţează reglarea agresivității pentru diferite tipuri 
de sol și plante, precum și compensarea curbelor 
și neuniformităţii reliefului. În cazul culturilor se-
mănate în mulci, dereglarea stelelor este evitată 
prin acumularea reziduurilor de plante în anumi-
te zone. Viteza recomandată de deplasare variază 
între 12 și 25 km / h. Cu cât viteza de lucru este 
mai mare, cu atât este mai blândă pentru plante 
operaţia agrotehnică. 

ROTARYSTAR

Tel./fax: +373 29123703
GSM:  +373 79689530
E-mail: karvidon83@mail.ru

str. Bugeacului, 29/1, or. Ceadâr-Lunga, 
Republica Moldova
URL: www.carvidon.md

«CARVIDON-SERVICE» S.R.L.

Timp de  12 ani întreprinderea „Запагромаш” pro-
duce sub marca comercială „Хозяин” cea mai largă 
gamă din CSI de dispozitive pentru distribuirea hra-
nei vitelor cornute mari, cu tije pe orizontală și ver-
ticală și volum de la 6 la 30 m3; dispozitive-suflante 
de împrăștiere a paielor, precum și semi-remorci au-
tobasculante cu platformă (capacitatea de încărcare 
de la 15 la 18 tone), mașini pentru aplicarea îngrășă-
mintelor organice solide (capacitatea de transport de

la 10 la 24 de tone). Șefii și specialiștii a peste 4000 
de gospodării de pe teritoriul CSI apreciază după 
merite lucrul efectuat de mașinile de marcă „Хозяин”. 
Pentru calitatea înaltă constantă, produsele uzinei 
„Запагромаш” sunt distinse anual cu premii la cele 
mai mari expoziții și concursuri din sectorul agroin-
dustrial.

UTILAJE AGRICOLE DE LA PRODUCĂTORUL BIELARUS 
„ЗАПАГРОМАШ” SUB MARCA COMERCIALĂ „ХОЗЯИН”

Tel.: +373-22/ 83-01-40
Fax: +373-22/ 83-01-41

mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 257
E-mail: cbsmotors@mail.ru
URL: cbsmotors.md

I.C.S .”CBS MOTORS” S.R.L.
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Tel: +373 22/ 63-90-02
Fax: +373 22/ 63-90-30
E-mail: centrul@pesticide.md

str. Sarmizegetusa nr. 16-A 
MD-2032, Republica Moldova, 
mun. Chişinău
URL: http://www.pesticide.md

Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea 
Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” promo-
vează politica de omologare a produselor fitosanitare 
și a fertilizanților nu numai pentru agricultură, dar și 
pentru gospodăria comunală. 
Astfel, în anul 2017 au fost omologate prin procedura 
de recunoaștere trei erbicide de origine vegetală din 
grupa acizilor non-anionici, care nu au efecte nocive 
asupra sănătății umane și animalelor, nu poluează ape-
le subterane, mediul ambiant. 
Produsele pe bază de acid pelargonic (Beloukha, EC, 
Beloukha garden, EC, Katoun gold) au fost omologate 
pentru utilizare la spații verzi cu arbori, terenuri virane, 
pepiniere de plante ornamentale, arbuști, inclusiv ro-
zacee.

ERBICIDE DE ORIGINE VEGETALĂ PENTRU 
UTILIZARE ÎN GOSPODĂRIA COMUNALĂ TRELLEBORG TM 900 HP

Î.S. CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGAREA 
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Fax: +373 22/ 60-66-45 
GSM: +373 69/ 23-61-24 
E-mail: info@holmer.md 

str. Ion Creangă, 49/3, bir. 4 
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova 
URL: www.holmer.md

CHIVIRIGA VITALIE I.I. 

Specificaţii: dimensiuni -900/60 R42, 
anvelopă ULTRAFLEX
Nr.: 4M81AL1W8
Producător: Trelleborg
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De peste 40 de ani cazanele SEKO reprezintă echipamente de în-
călzire fiabile și de calitate.  Eficiența înaltă și caracterul ecologic al 
acestora le-au plasat pe o treaptă superioară faţă de ceilalți repre-
zentanți ai industriei de profil. Noi nu doar vindem, dar și instalăm 
echipamente SEKO, la fel, oferim clienților noștri un suport non-stop 
pentru că sistemele de încălzire să funcționeze maximal eficient și 
fără întreruperi.

GSM:+37379217170
E-mail: office.climacomfort@gmail.com

mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Cartuş 
nr. 46/2, bir. 26
URL: cazaneseko.md

CLIMACONFORT S.R.L.

PROIECTAREA  ŞI CONSTRUCȚIA 
COMPLEXELOR AGRO-INDUSTRIALE 

- Linii de primire și prelucrare a cerealelor (selectare și uscare)
- Păstrarea cerealelor în silozuri
- Hale pentru creșterea animalelor (păsări, bovine și porcine ș.a.)
- Frigidere industriale pentru păstrarea producției agricole 
- Pavilioane pentru păstrarea tehnicii agricole
- Hambare de cereale 
- Structuri metalice de diferită destinație și complexitate
- Turnuri de apă 
- Sisteme de ventilare și aspirare

Tel.: +373 22 429 873
GSM:    +373 79 339 473

Adresa: str. Uzinelor 8, mun. Chișinău.
E-amil: contact@colass.md  
URL:  www.colass.md

COLASS S.A.
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COMAVIT – NOI PILONI METALICI

Tel.: +39 0438 28780
E-mail: info@comavit.it

Adresa: via Piave 27/A,
31028 Vazzola (Tv9)
URL: www.comavit.it

COMAVIT PALI PRECOMPRESSI S.R.L.

COMAVIT prezintă noii piloni metalici - 
Baccus și Cronos

COMAVIT este o companie lider în domeniu, cu 
o experiență de peste 40 de ani în producția de 
materiale pentru vii și livezi, inclusiv sisteme an-
tigrindină și antiploaie. Motivați de dorința de 
a asigura în permanență cea mai bună calitate 
a produselor cu ajutorul unor soluții inovative, 
compania a realizat în 2017 investiții în a doua 
linie de producție, mai avansată, pentru pilonii 
metalici. Cu noua linie de producție, COMAVIT a 
introdus pe piață doi piloni noi: Baccus și Cronos, 
finalizând, astfel, selecția de piloni care include în 
prezent 5 modele diferite. Baccus și Cronos sunt 
fabricate din oțel structural certificat și marcate 
de profilul caracteristic, cu mai multe nervuri, pro-
iectat de companie, ceea ce sporește rezistența la 
flexie și răsucire. În plus, COMAVIT a proiectat și a 
introdus noi cârlige inovatoare, pentru a spori tră-
inicia și mecanizarea pilonilor, astfel poziționând 
pilonii ca o nouă referință pe piața de profil.

Cântar electronic pentru automobile 
cu conexiune rețea WiFi și LAN (modul 
integrat)

Cântarul electronic pentru automobile cu conexi-
une WiFi și LAN de ultimă generație permite ex-
cluderea în întregime a cablului dintre calculator 
și cântar, asigură o calitate înaltă a semnalului fără 
distorsiuni, iar datele de la cântar sunt transmise 
către orice dispozitiv inteligent care are un modul 
WiFi integrat (laptop, tabletă, telefon etc.)

Depozite tipizate pentru păstrarea 
cerealelor și tehnicii agricole

Depozitele tipizate “La cheie” pentru păstrarea 
cerealelor și a tehnicii agricole pe baza de struc-
tură metalică permit reducerea timpului de con-
strucție până la 2 luni chiar și pe teren arabil, cu 
o durabilitate și calitate înaltă, justificată prin ter-
men de garanție.

Tel. : +373 22/ 88-55-22
GSM : +373 68/ 61-33-33
E-mail: info@comsales.md

str. Meşterul Manole 5A
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.comsales.md

COMSALES GRUP S.R.L.
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Teren 1, stand 8

Hangarele fără carcasă sunt structuri în care acope-
rișul este atât perete, cât și structură de susținere. În 
aceste condiții, nu sunt necesare cadre suplimentare, 
ceea ce reduce semnificativ costul final al hangarului.
Tehnologia permite de a construi hangare fără carca-
se cu o lățime de 36 metri și o înălțime  de la 4 până la 
18 metri, în dependență de dimensiunea construcției 
dorite.
Construcția acoperișului se face în cel mai scurt timp - 
de la 20 până la 60 de zile, în funcție de dimensiunea 
structurii.

Scopul construcțiilor arcuite fără carcase:
- hangare pentru depozitarea produselor agricole;
- hangare pentru întreținerea animalelor;
- pergole pentru mașini agricole
- hangare pentru producție (ferestre, uși, tâmplărie 
etc.);
- depozite;
- complexe sportive;
- săli de expoziții;
- etc.

HANGARE ARCUITE FĂRĂ CARCASĂ

GSM:  +373-60/ 40-80-40
GSM:  +373-60/ 850-555
E-mail: info@angar.md

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.angar.md

I.M. CONTINENTAL INVEST S.R.L.
Teren 2, stand 14

TOYOTA HILUX

De neoprit din 1968

Inca de la lansarea modelului în 1968, acest pick-
up legendar s-a dovedit a fi un partener de încre-
dere. 
Noul șasiu reîntărit, caroseria redesenată, interio-
rul de înaltă calitate și capabilitatilea de off-road 
de excepție fac ca Noul Toyota Hilux să fie cel mai 
bun pick-up din lume.

De neoprit din 1968

Inca de la lansarea modelului în 1968, acest pick-
up legendar s-a dovedit a fi un partener de încre-
dere. 
Noul șasiu reîntărit, caroseria redesenată, interio-
rul de înaltă calitate și capabilitatilea de off-road 
de excepție fac ca Noul Toyota Hilux să fie cel mai 
bun pick-up din lume.

De neoprit din 1968

Inca de la lansarea modelului în 1968, acest pick-
up legendar s-a dovedit a fi un partener de încre-
dere. 
Noul șasiu reîntărit, caroseria redesenată, interio-
rul de înaltă calitate și capabilitatilea de off-road 
de excepție fac ca Noul Toyota Hilux să fie cel mai 
bun pick-up din lume.

Tel.: +373 22/ 79-14-77
E-mail: info@continent.toyota.md
URL: www.toyota.md 

str. Arborilor 17/1 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

TOYOTA CENTRU CHIŞINĂU “CONTINENT”
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LUNA® SENSATION - PRODUS 
AL COMPANIEI BAYER

DIAZCHIM S.R.L.

• motor AGCO Sisu Power 84AWF, 6 cilindri, ca-
pacitate 8,4 l – 350 CP
• cutie de viteze fără trepte AVT
• ridicător frontal 5.000 kg
• 4-6 prize hidraulice duble
• cabină climatizată, încălzire, 4x6 faruri de lucru, 
scaun Valtra SuperLuxe/ Evolution
• anvelope: 650/85R38, 600/70R28
• greutate proprie 12.000 kg

Fungicid cu acțiune sistemică, translaminară și 
penetrantă pentru combaterea bolilor pomilor 
fructiferi.
Mod de acțiune
Luna® Sensation - fungicid pentru culturile horti-
cole din gama familiei „Luna” care conține fluo-
piram, o substanță activă nouă cu proprietăți sis-
temice penetrante și translaminare, foarte eficace 
asupra unui spectru larg de patogeni în tratamen-
te preventive, inhibând respirația mitocondriilor 
în celulele agentului patogen (SDHI inhibitor, 
complex II). În ciclul de dezvoltare al patogenilor, 
fluopiram acționează în toate stadiile, inhibând 
germinația sporilor, creșterea tubului germinativ, 
creșterea miceliului și sporularea. Trifloxistrobin – 
substanță activă mezosistemică, care aderă foarte 
bine la stratul ceros al frunzei, urmată de redistri-
buirea și redepunerea pe părțile aeriene ale plan-
tei prin procesul de evapotranspirație.

 VALTRA S 354 , 
PUTERE RIDICATĂ, TEHNOLOGIE INOVATIVĂ.

Tel./fax: +37322/ 79-12-20; 79-12-11 
E-mail: office@diazchim.md

str. Arborilor 5/4   
MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
URL: www.diazchim.md

DIAZTECH  S.R.L.

Tel./fax: + 373 (22) 79 13 13,
GSM: + 373 696 21228, + 373 691 13659
E-mail: diana.mamei@diaztech.md

MD-2043, Chisinau, str. Arborilor nr. 5/4
URL: www.diaztech.md
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Pavilion central, stand 52

CENTRUL GENETIC ITALIAN
PRODUCEREA MATERIALULUI SEMINAL

DE RASA HOLSTEIN

Tel.: +373 43 03 76
GSM: 069148014

MD-2068, mun. Chisinau, str. Kiev nr. 6/1
E-mail: dimaximpex@virgilio.it, 
dimaximpex@mdde.org

I.C.S. “DIMAX-IMPEX” S.R.L.
Teren 4, stand 19

GSM: 079462310/ 068423388
E-mail: spinu.veaceslav@mail.ru 
dozamech.md@mail.ru

Adresa: or.Călărași 
str.Alexandru Cel Bun 119
URL: http://dozamech.wix.com/dozamech

”DOZAMECH” S.R.L.

Domeniul de activitate: Dozamech S.R.L. este unicul  
distribuitor oficial al firmei poloneze DOZAMECH 
care produce utilaje agricole. Dozamech S.R.L. are ca 
gen de activitate importarea și comercializarea utila-
jelor pentru prepararea hranei animalelor (tocător de 
cereale, utilaj pentru amestecarea cerealelor, cântar 

dozat), pentru transportarea și uscarea cerealelor, 
precum și piese de schimb pentru acestea. Utilajele 
sunt fabricate în Polonia, în conformitate cu cerințe-
le și standardele europene. Oferim un an garanție la 
procurarea utilajelor.
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DUE A S.R.L. oferă fermelor din zootehnie si agri-
cultură sisteme complete “la cheie”: echipamen-
te, tehnologii și structuri inovative, funcționale și 
durabile, care garantează un sprijin semnificativ 
pentru munca in ferma. Due A proiectează și re-
alizează structuri la comandă din fier galvanizat 
pentru: hambare, depozite, grajduri, echipamen-
te din interiorul grajdurilor, instalații de ventilație 
și răcire de ultima generație, de dimensiuni con-
forme cu structura grajdiului. O atenție deosebită 
se acordata producerii tunelului, structură ieftină 
și rapid de instalat, robustă și durabilă in timp, fo-
losit atât ca adapost pentru animale cât și pentru 
depozitarea utilajelor și a fânețurilor.

FERME/GRAJDURI LA CHEIE, TUNELURI, 
AMBARE, DEPOZITE

Tel.: +390499455629 
Tel. R.Moldova: +37369250950
E-mail:  duearomania@gmail.com

Via dell’Industria 6, 
35010 Villalta di Gazzo (PD)
URL: www.antoniniduea.ro

DUE A S.R.L.
Pavilion central, stand 33

Implementarea tehnologiilor de producere a prepa-
ratelor ecologic inofensive de protecție a plantelor 
Domeniul de aplicabilitate: Agricultură. Protecția 
plantelor
Scopul de bază al activității ECO-Consult S.R.L. este 
implementarea tehnologiilor de producere a pre-
paratelor  ecologic  inofensive pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor culturilor agricole. 

Noi producem patru preparate bioraținale, care co-
respund cerințelor agriculturii ecologice. Producem 
capcane pentru monitorizarea și capturarea dăună-
torilor. Asigurăm producătorii cu informații privind
aplicarea sistemelor integrate de protecție a plante-
lor  prin utilizarea sistemului informațional.

Tel.: +373 22/ 52-91-32
GSM: +373 69/ 32-11-99
E-mail: v.todiras@yahoo. com 

bd. Dacia 60/5
Chișinău,  Republica Moldova 
URL: www.eco-con.net

ECO-CONSULT S.R.L.
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Teren 4, stand 20

Compania EcoTronex are ca gen exclusiv de activi-
tate producerea utilajului de regenerare a surselor 
de energie, în special, a liniilor automatizate pentru 
producerea brichetelor de combustibil de clasa pre-
mium Pini&Kay. 

În calitate de materii prime clienţii noștri folosesc ru-
meguș de lemn, coji ale seminţelor de floarea soare-
lui, paie, torf. Toate comenzile se execută la cheie.

LINII AUTOMATIZATE DE PRODUCERE A 
BRICHETELOR DE COMBUSTIBIL PINI&KAY

GSM: +373 68 559 559mun. Chisinau   str. Uzinelor 201/1
URL: ecotronex.md
E-mail: ecotronex@mail.ru

“ECOTRONEX” S.R.L.
 Teren 4, stand 9

Compania Elit-Tehnica S.R.L. prezintă 
semănătoarea combinată pentru semănat 
și introducerea îngrășămintelor Kverneland 
U-drill.

Semănătoarea U-drill permite utilizarea a două meto-
de de introducere a îngrășămintelor:
- într-un rând cu semințele (utilizând secția de semă-
nat CD pentru introducere dublă);
- alături de rând (utilizând grapa cu discuri).
Noua semănătoare combinată are lățimea de lucru 
de 4m și este capabilă să întroducă îngrășăminte la 
viteza de până la 18 km/h la norma de introducere de 
la 1 până la 400 kg/ha.

Tractorul Massey Ferguson 7700

Sinergia tehnologiilor inovaționale cu simplitatea și 
siguranța construcției, prin care se distinge modelul 
Massey Ferguson (MF 7700), i-a permis să fie cel mai 
vândut tractor pe piața Europei.

Tractorul de model MF 7700 are puterea de 220 c.p. 
și este elaborat pentru satisfacerea necesităților între-
prinderilor agricole, indiferent de specificul lucrărilor 
efectuate. Inima tractorului este motorul modern și 
econom, cu volumul de 7,4 l. Împreună cu motorul 
lucrează și cutia de transmisie automată Dyna-6, care 
are câte 24 de viteze pentru fiecare 

SEMĂNĂTOAREA CEREALIERĂ U-DRILL 
DE LA KVERNELAND

Chișinău, st. Petricani nr. 86
sale@elit-tehnica.md
Tel.: 068 822 223
GSM: (373 22) 855 711

Î.M. ELIT-TEHNICA S.R.L.
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Sistem inteligent în aplicarea exactă a îngrășă-
mintelor cu Azot și a fungicidelor.
Cât de des ar trebui să aplicăm îngrășăminte cu 
azot?  Când și în ce volum? Răspunsul apare în 
timpul vegetației. Vremea și factorii de mediu 
mereu influențează strategia de aplicare a îngră-
șămintelor. Pentru a ajuta fermierii în luarea de-
ciziilor exacte vă prezentăm Sistemul Inteligent 

în aplicarea exactă a îngrășămintelor cu Azot 
YARA N-SENSOR ALS.  Acest echipament este 
proiectat să funcționeze indiferent de condițiile 
de iluminare ambientală, având drept scop să 
satisfacă cererea de azot a culturilor la momen-
tul potrivit și în cantitățile necesare, astfel, încât 
culturile să fie îndestulate cu azot până la finele 
perioadei de vegetație.

YARA N-SENOR ALS

Tel.: +373 22/ 866-810
GSM: +373 60/ 044-427
E-mail: info@elitagrotehnologie.md

str. Calea Orheiului nr.114 
com. Stăuceni, or. Chișinău, 
Republica Moldova
URL: www.elitagrotehnologie.md

Î.M. ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Pavilion 2, stand 48

Fertilizanţi lichizi cu spectru larg de acţiune 

Priorităţi:

• Servește ca o matrice pentru aplicarea simultană a regulatorilor de 
crestere,  microelementelor, biostimulantilor, pesticidelor; 
• Aplicare uniformă, dozare exactă privind distribuirea pe suprafețe;
• Eficiență sporită în toate zonele climatice;
• Posibilitatea de utilizare în diferite stadii de vegetație;
• Ideal pentru utilizarea în tehnologiile mini-până și no-till (tehnolo-
gie specială);
• Acțiune prelungită de azot;
• Lipsa de concurență între îngrășăminte și plante pentru umiditate.

TERMENE ŞI METODE DE APLICARE A KAS-32

• Nutriţie extrarădăcini (foliară);
• Nutriţie rădăcini;
• În calitate de aplicație de bază la arat și cultivarea înainte de se-
mănat.

AMESTECUL CARBAMIDIC-AMONIACAL CU 
DOZA DE AZOT DE 32% (КАС-32)

Tel.: +373 22/ 909-199; 909-100
E-mail: moldova@eurochem.ru

str. Calea Ieșilor 8, of. 8
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.eurochem.md

“AGROCENTER EUROCHEM” S.R.L.
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Pavilion central, stand 1

EUROCREDITBANK

CREDITUL “AGRO COMPACT”

Creditul “AGRO COMPACT”este destinat agen-
ţilor economici care desfășoară activitatea în 
agricultură și este oferit atât pentru formarea și 
finanţarea capitalului circulant, cât și pentru refi-
nanţarea creditelor de la instituţii financiare.
Toamna aceasta EuroCreditBank oferă clienţilor 
săi rate promoţionale – de la 9,95% pentru cre-
dite în lei și de la 4,90% pentru credite în valută.
Suma creditului poate fi de până la 3,5 milioane. 
Termenul maxim este de 24 luni.
Pot fi oferite perioade de graţie la achitarea cre-
ditului până la 7 luni și a dobânzii până la 6 luni.

Telefon - 0 800 500 20, 
Pentru apelurile de peste hotare (+373 22) 500-200
Fax: (+373 22) 54-88-27
Support Card 24/24 (+373 22) 500-220

mun.Chişinău, MD-2001
str. Ismail, 33
E-mail: info@ecb.md,
www.ecb.md 

 Teren 2, stand 10

Nou pe piața moldovenească! Sobe de fontă 
pentru baie cu garanţie de 30 de ani! Încălzire so-
be-seminee: metodele cu aer și cu apă!

Avantajul cuptoarelor rezidă în componenţa 
acestora, fiind formate din elemente cu o gro-
sime de 12 mm. Cuptorul este absolut ermetic! 
Pentru fixarea pieselor între ele este utilizată o co-
nexiune cu șurub, ce oferă o garanție de siguran-
ță de 100% în timpul funcționării. Un aliaj special 
din fontă și piese turnate de înaltă calitate oferă o 
rezistenţă înaltă la diferențele de temperaturi ma-
xime. Chiar și atunci când se consumă o cantitate 
mare de apă, cuptorul din fontă își păstrează inte-
gritatea exclusivă și nu explodează, spre deosebi-
re de articolele altor producători.  Fonta este cel 
mai rezistent metal la căldură, la coroziune, care 
face faţă celor mai agresive medii de exploatare. 
Fonta nu este supusă deformării la temperaturi ri-
dicate și este capabilă să suporte încărcături mari 
de greutate. În plus, cuptoarele din fontă nu ard 
oxigenul în încăpere și nu emit radiații infraroșii 
dure. Aburul în baie e moale și ușor. Cuptorul 
este ideal pentru adevărații cunoscători de băi 
rusești și saune finlandeze. Durata de exploatare 
a acestor cuptoare este nelimitată și poate servi 
multor generații. 

Tel.: 0691 62426    00 22 623550
E-mail: kaminprestij@mail.ru 
URL: www. Kamin-prestij.md 

Salon-magazin: “Kamin – Prestij”  
bd. Decebal nr. 80/1,  et. 3
MD-2038 mun. Chişinău

“EUROPRIM SERVICE “ S.R.L. 
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Teren 4, stand 11

Tractoarul 425 cp, cu tracțiune integrală, al 
producătorului canadian  Buhler Versatile!
Tractorul a fost elaborat pentru a îmbunătă-
ți profitabilitatea în efectuarea operațiunilor 
agricole intensive. Tractoarele Versatile au fost 
special concepute pentru utilizare intensă, fo-
losindu-se cele mai avansate tehnologii din 
industrie. Tractoarele Buhler Versatile – multi-
funcţioanle, sigure, trainice, eficacitative, fer-
me, de încredere, moderne, universale!

Cultivatorul cu stea „ASTRA” pentru creșterea 
producţiei ECO! Poate fi folosit în toate con-
dițiile solului. Stelele rotative servesc pentru a 
rupe perfect crusta. Abundenţa de resturi ve-
getale nu constituie un impediment. Cultiva-
torul poate fi folosit în aproape toate culturile 
cum ar fi: porumb, floarea-soarelui, boabe de 
soia, sfecla de zahăr etc.

mun. Balţi,  str. Dragomir, 4
Tel. : 0231-4-52-82; 069900071
E-mail : evolar.md@gmail.com
URL : www.evolar.md

S.C. “EVOLAR” S.R.L.
Pavilion central, stand 25

Compania oferă soluții tehnice, hidraulice, asis-
tentă și rezolvarea problemelor de transfer al flui-
delor.
Domenii de activitate:
Comercializare: 
- sistemele hidraulice, furtunuri hidraulice, pom-
pe Hidrsulice; 
- filtre industriale, uleiuri industriale. 

Tel.: 0-22-024-445
Fax: 0-220-24-446
GSM: 0-600-24-445

Chisinau  Str. Visterniceni 42
URL: www.hidraulic.md 
URL: www.Parker.md

HIDRAULIC-SERVICE S.R.L.
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Teren 4, stand 26

Semiremorcă comunală PRK-3 pentru împrăștierea amestecurilor de nisip-sare 
pe trotuare și drumuri în localităţi.

Dimensiunile mici și înălțimea mare permite manevrarea cu succes pe străzile 
înguste și căile pietonale.

Caracteristici:
Volumul buncărului este de 2 m3.
Capacitatea de transport - 3 tone.
Lățimea benzii prelucrate atinge până la 4 m.
Este agregat cu tractoare din clasa de tracțiune 1,4-2 (MTZ-80, -82)
Dimensiunile totale, mm: 3200x1500х2400.
Greutatea, kg: 1000.

Tel.: +373-230-23202; +373-230-21659
Fax: +373-230-22522
GSM: +373-783-00200; +373-783-00202

Adresa:  MD-3000,  or. Soroсa,
str. V. Stroescu nr. 118A,
E-mail: director@hidroinpex.md
URL: www.hidroinpex.md

“HIDROINPEX” S.A.
Pavilion central, stand 5

Iridex Group Plastic oferă soluții inteligente și 
ecologice pentru irigații alimentate cu energie 
solară. Echipamentele de ultimă generație și 
proiectarea asistată de computer a sistemului 
de pompare ajută la obținerea de economii im-
portante comparativ cu sistemele tradiționale de 
pompare a apei în instalațiile de irigații.
Gama de pompe solare cuprinde produse de 
înaltă calitate, proiectate special pentru asigura-
rea alimentării cu apă potabilă a comunităților, 
alimentarea cu apă a fermelor de animale și în 
sisteme de irigații de mici dimensiuni.

SISTEMELE DE POMPE ALIMENTATE 
CU ENERGIE SOLARĂ

Tel.: +40 21/ 240 60 40
GSM: +40 752/ 010-889 
E-mail: marketing@iridexgroup.ro 

bd. Eroilor nr. 6-8
077190 Voluntari, Jud. Ilfov, România 
URL: www.iridexplastic.ro

S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L.



60 61

www.moldexpo.md / www.moldagrotech.moldexpo.md www.moldexpo.md / www.moldagrotech.moldexpo.md
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Industrias David - liderul spaniol în producerea tehni-
cii agricole pentru vii si livezi, Vă propune spre atenție 
- pretăietor cu 5 discuri, pentru livezi.
Denumirea modelului – PFS-V5;
Numărul de discuri – 5;
Greutatea (kg.) – 800 kg;
Lungimea de tăiere (m.) – 2,75;
Tracțiunea discurilor - Hidraulica (5 motoare);
Atașarea la tractor – atașabil din față;
Numărul operațiunilor hidraulice – 3+1.

Echipament standard:
• Motoare hidraulice, echipate cu sistem de siguranță;
• Modul de tăiere (numarul de discuri – la alegere) cu 
costuri de mentenanță minime, din cauza absenței 
benzilor și scripetelor;
• Ajustare mecanică a unghiului de tăiere;
• Discuri –circulare (diametru 600 mm);
• Inclinare hidraulică și poziționarea planului de tăiere;
• Elevare hidraulică;
• Înclinare hidraulică laterală;
• Masa rotativă pentru a selecta partea de decupare 
stânga sau dreapta tractorului;
• Stație hidraulică cu suport pentru greutăți;
• Conectare în fața tractorului;
• Stand suport pentru depozitare.

GSM: +373 6987379
GSM: +373 78281224
E-mail: sales.ispinter@gmail.com

s. Porumbeni, r. Criuleni, (traseul M2Chișinău-Bălți),
MD-4829, Republica Moldova
http://ispgroup.ro/
http://ispgroup.com.ua/

I.S.P. INTER S.R.L.
Pavilion central, stand 7

Scopul întreprinderii este comercializarea 
unui echipament tehnologic performant 
care corespunde cerințelor dvs. și care cre-
ează condiții confortabile pentru animalele 
dvs. I-TEK elaborează și produce echipa-
mente moderne de înaltă calitate.

Grație propriului birou de proiectare și ser-
viciului de cercetare, executăm complexe 
porcine pentru viitor.

Compania I-TEK dezvoltă și comercializează 
o gamă largă de echipamente pentru echi-
parea internă a complexelor de reproduce-
re a porcilor, a sistemelor de ventilație și dis-
tribuire a furajelor. Noile tehnologii, aplicate 
în proiectarea clădirilor, permit valorificarea 
deplină a potențialului genetic al animale-
lor, precum și reduc costurile pentru crește-
rea porcinelor.

COMPANIA И-ТЕК – PARTENERUL DE 
ÎNCREDERE A COMPLEXELOR DE PORCINE!

E-mail: viacheslav.mikhailov@i-tek.com
URL: www.i-tek.com
YouTube: I-Tek TV

ул. Успенская 113/1
65045 г. Одесса, Украина
Tel.: +380 482 783 00 21

«И-ТЕК УКРАИНА» 
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Pavilion central, stand 20 / Teren 1, stand 11

Pneusej Fantom 400 este proiectat pentru a minimi-
za operațiunile tehnologice și a semăna cu o precizie 
maximă. Pregătirea moderată a solului permite creș-
terea vitezei de lucru și funcționarea cu o cantitate 
mai mare de reziduuri de plante. Datorită distribuției 
uniforme a greutății, suprafața solului este nivelată 
și compactată uniform. Forma specială a discurilor 
împreună cu o consolă exterioară separată asigură 
capacitatea maximă de tranzitare a materialului ve-

getal. Grapa cu arcuri, situată în spatele discurilor, 
previne formarea de bulgări și nivelează suprafața 
solului. Construcția limitează înfundarea, ceea ce 
ajută la creșterea capacității semănătoarei. Axa de 
ridicare integrată îmbunătățește stabilitatea în trafic. 
Capacitatea rezervorului - 3400 litri - minimizează 
timpul de nefuncționare al unității. Dispozitivul AC-
CORD asigură menținerea precisă a vitezei de însă-
mânțare.

PNEUSEJ FANTOM 400
SEMĂNĂTOARE DE PRECIZIE PENTRU CEREALE

Tel.:     +373 22/00-97-74
GSM:   +373 79/44-47-74
E-mail: jminvestgroup@gmail.com

str-la Studenților, 2/4
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
URL: www.kinze.md

I.C.S. ”JM INVEST GROUP” S.R.L.
Pavilion central, stand 20 / Teren 1, stand 11

Paraplow- JM 180 este proiectat pentru 
afânarea adâncă a solurilor cu tractoa-
re de capacitatea 80-110 CP. Unitatea 
este alcătuită dintr-un cadru, trei unelte 
de lucru și un set de tăvăluguri. Unitatea 
este recomandată în toate sistemele de 
lucrare a solului ca metodă care poate 
înlocui aratul cu întoarcerea brazdei cu 
costuri mici. Unitatea este, de asemenea, 
recomandată pentru cultivarea solului 

în livezi și podgorii. Avantajele unității: 
costurile sunt reduse cu 30-50% compa-
rativ cu aratul, adâncimea lucrării solului 
ajunge la 45 cm, ceea ce este aproape 
imposibil de realizat cu un plug simplu. 
Unitatea lasă la suprafață peste 30% din 
resturile vegetale și poate distruge talpa 
plugului.

PARAPLOW JM180
UTILAJ PENTRU AFÂNAREA ADÂNCĂ

Tel.:     +373 22/00-97-74
GSM:   +373 79/44-47-74
E-mail: jminvestgroup@gmail.com

str-la Studenților, 2/4
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
URL: www.kinze.md

I.C.S. ”JM INVEST GROUP” S.R.L.
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Două rânduri de discuri semisferice cu dinți, cu 
un diametru de 736 mm.
Datorită aranjării simetrice a discurilor, manipula-
rea agregatului are loc fără deviere laterală.
Înclinarea discurilor este de 20° față de sol și de 
16° față de direcția de deplasare, ceea ce asigu-
ră o adâncime optimă și o prelucrare totală la o 
adâncime mai mare de 7 cm.
Suporturile de formă curbată și răsucită oferă 
spațiu maxim între discuri.
Grapa din spatele primului rând de discuri contri-
buie la amestecarea intensă și fărâmițarea stratu-
lui de sol, iar grapa de nivelare din spatele celui 
de-al doilea rând de discuri lasă o suprafață per-
fect plană.
În versiunea suspendabilă RUBIN 12 poate fi echi-
pată cu o roată Unirad, care ajută la descărcarea 
atașamentului tractorului.
Lățimea agregatului suspendat - de la 3 până la 4 
m, semi-suspendat - de la 4 până la 7 m.

GRAPĂ CU DISCURI SCURTE РУБИН 12 
(RUBIN 12)

Тел.: +38 044/ 593-27-72
Факс: +38  044/ 593-07-08
E-mail: info@lemken.com.ua

Украина, 03143, г. Киев, ул. Академика 
Заболотного 150 Г, оф. 112
URL: www.lemken.com

«ЛЕМКЕН-УКРАИНА»
Pavilion central, stand 65

Adresa: MD-2068,
mun. Chișinău, а/я 2852
E-mail: info@lider-agro.md
URL: www.lider-agro.md

Tel. +373(22) 929-201,
Mob. +373-691-64716

LIDER AGRO SRL

LIDER AGRO – ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ЖУРНАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ

Издается с ноября 2010 года. Количество базовых 
выпусков в год – 10. Количество страниц в базовых 
выпусках журнала – от 36 до 48. Тираж базовых 
выпусков журнала – 2000 экземпляров. Язык 
публикаций – русский, румынский (статьи на языке 
автора). Кроме того редакция журнала ежегодно 
издает 3 специальных тематических выпусков. 
Тираж специальных выпусков от 3000 до 5000 
экземпляров.
Тематика журнала:
- ресурсосберегающее земледелие: «ноу-тилл»,
«мини-тилл», «стрип-тилл»;
- технологии выращивания сельхозкультур и 
животных;
- методы защиты растений;
- анализ погоды и метеопрогноз на месяц;
- обзоры сегментов рынка агропродовольственной 
продукции;
- субсидирование и донорское финансирование 
аграрного сектора;
- новости агропродовольственных рынков, 
сельхозпроизводства;
- «истории успеха».
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Pavilion central, stand 6

Lubexpert România, în calitate de distribuitor 
autorizat al lubrifianţilor Mobil, alături de parte-
nerul său în Moldova – Tehno Trend, are plăcerea 
de a prezenta în cadrul târgului Moldexpo, gama 
lubrifianţilor Mobil. Acești lubrifianţi îndeplinesc 
sau depașesc cerinţele celor mai importanţi pro-
ducători de utilaje și au aprobările celor mai mulţi 
dintre ei. Produsele Mobil sunt uleiuri de perfor-
manţă superioară, create special pentru a face 
faţă celor mai severe aplicaţii. Mai multe detalii 
despre aceste produse, și nu numai, puteţi afla 
direct de la specialiștii prezenţi la stand.
Lubexpert România distribuie produse de înaltă 
calitate marca Mobil: lubrifianţi pentru diverse 
aplicaţii industriale, unsori, lubrifianţi de motor și 
transmisie pentru autoturisme și camioane, lichid 
de frână, antigel, precum și multe alte produse 
speciale. De asemenea, furnizează servicii com-
plete de asistenţă tehnică pre și post vânzari.

Tel.: 0040 2 21.314. 5510
Fax: 00 40 21.314.5011

Romania, Parc Industrial Sud nr. 2
E-mail: office@lubexpert.ro
URL: www.lubexpert.ro

LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.
Teren 3, stand 7

Generator de generaţie nouă, ENDRESS EZG 25/2 
. Alimentare electrică economică de la generatorul 
ENDRESS cu arbore de extragere a puterii. 
Generatoarele de generație nouă, ENDRESS EZG 
25/2, se suspendă pur și simplu pe tractoarele agri-
cole, fără o investiție suplimentară într-un alt motor. 
Caracteristicile echipamentului: - Protecția genera-
torului cu un întrerupător protector pentru linia mul-
tiplă - Contorul orelor de funcționare - Întrerupătorul 
automat de siguranță FI 30 mA - Sistemul de moni-
torizare a frecvenței, tensiunii și curentului - Setul de 
împământare include pinul de împământare și cablul 
de 35 mm 2, cu lungimea de 3 m - Suspensia în 3 
puncte (categoria 2, inclusiv adaptorul din categoria 
3) pentru modelele 40 și 60.
Elaborat pentru utilizare profesională în exteriorul 
încăperilor. Protejat în mod special de influențele și 
daunele provocate de mediu printr-o gamă largă de 
funcții de protecție. Cutia de distribuție corespunde 
unui grad sporit de protecție IP 54; generatorul — 

gradului de protecție IP 44. Plăcile și carcasele late-
rale durabile protejează fiabil generatorul. Rama de 
susținere nu este înclinată, cu suspensie stabilă în 3 
puncte din categoria 2. Cutie de transfer puternică, 
cu o conexiune standard pentru conectarea arbore-
lui cardanic.
Dispozitive de indicatoare vizuale. Două dispozitive 
analogice mari pentru măsurarea tensiunii și frec-
venței ușurează evidenţa indicatorilor.
Calibrarea numărului de rotații. Lămpile pilot mari 
luminează calibrarea numărului de rotaţii ale arbore-
lui de forță. Funcție: Roșu – depășirea numărului de 
rotaţii, verde – normal, galben –  insuficient. 
Îmbunătățirea protecției consumatorilor și a gene-
ratoarelor. În viitor este monitorizată nu tensiunea, 
ci frecvența. Avantajul acestei metode rezidă într-o 
protecție mai sigură a consumatorilor la un număr 
crescut de rotații. Alimentarea cu curent a consuma-
torului este întreruptă după 5 secunde.

Tel.: +(373) 22 855 707
Fax: +373 22 244 724 
E-mail: marketing@mmcomert.md

Adresa: Str. Calea Basarabiei 26/7,
Chisinau, Moldova, MD-2024
URL: www.mmcomert.md

M&M COMERT
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Teren 3, stand 4

MAŞINA DE STROPIT TRACTATĂ CU RAMPĂ  
STR-12Н-2000 

Tel : +373 22/ 43-86-38; 
Fax : +373 22/47-36-98
E-mail: institut@mecagro.md, 
marketing@mecagro.md

str. M. Costin nr. 7, MD-2068 Chişinău, 
Republica Moldova
URL: www.mecagro.md

I.S. INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ «MECAGRO»

Destinaţia – Protecţia culturilor de câmp și legumicole contra dăunătorilor, bolilor și buruienilor
 
Caracteristica tehnică                 
Productivitatea într-o oră timp util, ha/h       7,2 – 12;
Viteza de lucru, km/h                                        6 - 8
Lăţimea de lucru, m                                          12
Capacitatea rezervorului , litri                         2000
Viteza de transport, max., km/h                      15
Masa constructivă, kg                                       890

Dimensiunile de gabarit, mm (LxBxH):          
a)   în poziţie de lucru        4900х12000х2380
b)   în poziţie de transport  4900х2440х3785

Mașina de stropit este dotată cu dispozitiv cu rampă 
DR-12H.

Teren 1, stand 6

METANCOR-COM - furnizor de frunte din Republica 
Moldova al producţiei din oţel inoxodabil și metale 
colorate, oferă:
- Oțel inoxidabil: table și rulouri, bare pătrate, rotun-
de, hexgonale, țevi rotunde, țevi rotunde sudate, țevi 
pătrate, rectangulare; plasă din oțel inoxidabil; profi-
le din inox; platbenzi din inox, aluminiu, metale nefe-
roase. 
- Materiale de sudură: sârmă sudură oţel inoxidabil, 
pastă pentru decapare, electrozi inox, electrozi sudu-
ră, balustrade și garduri, butoaie, vase, căzi, cisterne, 
rezervoare, containere, aparate pentru țuică, bidoa-

ne, robinete, capace, garnitură de etanșare.
 - Gama de POMPE (Ebara) centrifuge, autoamorsa-
bile, submersibile, de circulaţie, multietajate, pentru 
ape uzate și drenaj, pentru puț.
- Fitinguri: robineți din inox, flanșe din inox, racorduri 
din inox etc. 
- O gamă variată de furtunuri: pentru apă, ulei, de as-
piraţie, aer, băuturi și alimente, acizi și substanţe chi-
mice, gaze.

Tel.: +373 22/ 42-24-45, 92-11-15, 
 42-24-46 
GSM: +373 60/ 54-00-70 
GSM: +373 69/ 82-12-83 

str. Uzinelor nr. 11/1 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: office@metancor.md 
URL: http://www.metancor.md

«METANCOR-COM » S.R.L. 
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Pavilion central, stand 17

Suntem un partener de încredere pentru afaceri-
le mici din Moldova, oferind finanțare flexibilă și 
la timp. Apreciem clienții care doresc să-și con-
struiască o viață mai bună și suntem deschiși să 
susținem oamenii din Moldova în obținerea unui 
standard mai înalt al vieții. Vă oferim costuri trans-
parente și declarate, iar în situația în care obser-
văm că nu veți putea achita suma solicitată, vă 
informăm deschis. Creditarea responsabilă este 
factorul de decizie în încheierea unui parteneriat 
cu clienții noștri. 
Agricultura joacă un rol foarte important în eco-
nomia Republicii Moldova și, datorită experienței 
și tehnologiei de analiză financiară stabilită, lu-
crăm intensiv cu domeniul respectiv și îl finanțăm 
responsabil, ținând cont de specificul și sezonali-
tatea afacerii. Acordăm o atenție deosebită agri-
cultorilor, care constituie circa 40% din portofoliul 
Microinvest. Investim fiecare al 3-lea leu moldo-
venesc întru susținerea sectorului agricol. 

Tel.: +373 22/ 25-00-25 
GSM: +373 68/ 200-495 
E-mail: microinvest@microinvest.md 

bd. Renașterii Naționale nr.12, et.2
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova 
URL: www. microinvest.md

I.C.S. «MICROINVEST» S.R.L. 
Teren 4, stand 25

Plug reversibil cu 5 trupițe cu reglare hidraulică a lățimii  
 de lucru PR (PO) - 5 (4+1). 

FABRICAT ÎN MOLDOVA!

Plugul reversibil PR(PO)-5 reprezintă o nouă generație de pluguri re-
versibile MOLDAGROTEHNICA, care este dotat cu sistem hidraulic de 
reglare a lățimii de lucru, care poate fi în limitele 1.4-2.0 m.  La cererea 
cumpărătorului, plugurile de model PR(PO) pot avea următoarele op-
țiuni: cormană în fâșii sau integrală, cu antitrupiță sau fără. Construcția 
trupiței este înzestrată cu șurub de forfecare care cedează în momen-
tele de suprasarcină, protejând, astfel, întreaga construcție. De aseme-
nea, plugul este dotat cu o roată care îmbină 2 funcții: reglarea adân-
cimii și transportarea.

Tel./fax: +373 231/ 88-710
GSM: +373 68/ 122-660
E-mail: marketing@moldagrotehnica.md

str. Industrială, 4
MD-3100 or. Bălți,  Republica Moldova
URL: www.moldagrotehnica.md

MOLDAGROTEHNICA S.A.
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Pavilion central, stand 44

Compania MTS își concentrează eforturile asu-
pra elaborării și fabricării sistemelor de recoltare 
avansate tehnic și fiabile. Anii de experiență și de 
cercetare, precum și contactele strânse cu utiliza-
torii finali și cu industria de prelucrare a tomatelor, 
s-au soldat cu crearea unei linii de sisteme de re-
coltare care se bucură de succes la nivel mondial. 
Combinele MTS sunt renumite pentru randamen-
tul optim al culturilor, costul redus de întreținere și 
fiabilitatea lor excelentă, în orice condiție naturală 
și de cultivare.

De la înființarea în 2008, MTS s-a plasat în fruntea 
industriei de recoltare a tomatelor. Cu cele patru 
mașini de recoltat inovatoare, compania și-a men-
ținut și extins cu succes prezența națională și mon-
dială. În întreaga țară și în lume, marca MTS este 
sinonimă cu inovația și calitatea.

VIA G.NATTA, 25-25/A 29010 PONTENURE (PC) ITALY 
GSM: +39 346/ 88-67-330 
WWW.MTS-SANDEI.COM

MTS S.R.L. 
Teren 2, stand 4

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial 
de anvelope pentru utilaje agricole, industriale, ca-
mioane, autoturisme - OZKA, OTANI, PETLAS, STAR-
MAXX, ACHILLES.
Pentru anvelopele comercializate oferim garanții, 
servicii de livrare, montare și echilibrare. 

Suntem partenerul de încredere, care posedă com-
petența, forța și experiența necesară pentru a răs-
punde cerințelor complexe ale clienților. 

Tel.: +373 22/ 876-555
Fax: +373 22/ 876-554
GSM: +373 78/ 76-55-55
E-mail: info@autoplanet.md

str. Mesager, 11
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: autoplanet.md

“NATVEX-COM” S.R.L.  / AUTOPLANET
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Pavilion central, stand 4

1. PREPARAT КАПИТАЛ®
Fungicid tricomponent inovaţional, bazat pe stro-
bilurină, cu efecte fiziologice pentru protecția de o 
gamă largă de boli a culturilor de cereale și a mere-
lor. 
Avantajele preparatului: oferă o monitorizare extrem 
de eficientă și pe termen lung a unei game largi de 
boli; sporește eficiența utilizării umidității, compen-
sează schimbul de azot și suprimă formarea etilenei; 
sporește activitatea fotosintetică.

2.PREPARAT ANTICĂPUȘE® МАКС
Un puternic preparat insecto-acaricid, cu acţiune sis-
temică de contact și de fumigație pentru protecția 
culturilor împotriva unui spectru larg de dăunători. 
Avantajele preparatului: o gamă foarte largă de dă-
unători care sunt distruși pe multe culturi; universal 
în uz; asigură o eficiență înaltă a acțiunii împotriva 
dăunătorilor. 

Tel./fax: 022-27-35-90
E-mail: oberegagro@ukravit.md
URL: www.ukravit.md

mun.Chisinau, str. Calea Iesilor nr. 8, of.6
Republica Moldova

I.C.S. “OBEREGAGRO” S.R.L.
Teren 4, stand 10

Compania dezvoltă și promovează surse alterna-
tive de energie în Moldova.

Utilizarea energiei gratuite și ecologice, generată 
de către Soler are multe avantaje.

Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea 
apei. Soler este ecologic. În paralel cu reduce-
rea costurilor pentru producerea apei calde din 
energia electrică, ca în cazul boilerelor electrice, 
vă puteți spori confortul adăugând plus valoare 
semnificativă afacerii sau casei dumneavoastră. 

Fără costuri mari pentru construcții speciale, So-
ler poate fi instalat pe acoperișul clădirii sau mon-
tat ca unitate de sinestătătoare. Având perfor-
manță sporită, în mai puțin de jumătate de an de 
exploatare vă veți recupera investițiile. Deci, este 
o achiziție rentabilă și primul pas spre micșorarea 
cheltuielilor.

ENERGIE SOLARĂ PENTRU FIECARE

Tel. : +373 22/ 740-270 
GSM : +37367/ 555-033 
E-mail: sales@soler.md 
URL : www.soler.md

str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova 
str. Bolgarscaia 87 MD 
6101 Ceadâr-Lunga, Republica Moldova 

OGUZENERGY S.R.L.
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Pavilion 2, stand 40

Carbonați de calciu în natură, în viață

Omya este lider mondial în producţia mineralelor 
industriale, în special a produselor și pigmenților 
derivaţi din carbonat de calciu sau dolomită, fi-
ind, de asemenea, și un distribuitor mondial de 
produse chimice.  Piețele cele mai importante 
ale companiei sunt în industria hârtiei, plastice-
lor, materialelor de construcţii (vopsele, tencuieli, 
adezivi) precum și în industria alimentară, farma-
ceutică, cosmetică, furajelor, protecția mediului și 
agricultură.
Fondată în anul 1884 în Elveția, Omya are o pre-
zență globală, extinzîndu-se în mai mult de 180 
de locații din peste 50 de țări, având 8000 de an-
gajați.
Gama de produse
Produse Omya Carbonat de calciu și dolomită în 
toate formulările posibile: • Pudră • Granule 
• Compactat • Lichidw
Produse de distribuție: • Micronutrienți • Îngrășă-
minte • Îngrășăminte lichide • Produse speciale 
• Alte produse

OMYA ÎN AGRICULTURĂ

șos. București - Ploiești nr.15, etaj 2 
13682 Bucureşti, România 
URL: www.omya.com

OMYA CALCITA 
Pavilion central, stand 38

Ambalaj: 0,6 kg
Substanţa activă: triflusulfuron-metil 500 g/kg
Kare : grupa de toxicitate IV/IV

Mecanismul de acţiune:

Kare - erbicid cu acţiune sistemică și parţială de 
sol, aplicat postemergent (faza: cotiledoane - 2-3 
frunze ale buruienilor) cu largă acţiune asupra 
buruienilor dicotiledonate din cultura sfeclei de 
zahăr (0,03 kg/ha).

După aplicare se absoarbe în special prin frun-
zele buruienilor, însă parţial este absorbit și de 
rădăcini, de acea produsul are și acţiune de sol 
și are capacitatea, în special în condiţii umede, 
timp de 1-2 săptămâni să distrugă germenii de 
buruieni.

În plantă Kare este transportat în punctele de 
creștere, unde blochează înmulţirea celulelor, 
oprind creșterea plantelor și, până în final, pieirea 
lor.

KARE, WP - ERBICID UNICAT PENTRU 
PROTECȚIA SFECLEI DE ZAHĂR                      

Tel./fax: +373 22/ 99-77-96
GSM: +373 69/ 12-81-75
E-mail: petersandburg@mail.ru

stradela Aerodromului, 4, et. 3, bir. 307
MD-2024 Chişinau, Republica Moldova
URL: www.peters-burg.md

“PETERS & BURG” S.R.L.
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Pavilion central, stand 43

CHANDLER ÎN GHIVECE

POMUL REGAL a dezvoltat și a implementat o 
tehnologie de producere a materialului săditor 
de nuc în ghivece, fără ca să fie adus vre-un pre-
judiciu sistemului radicular în timpul dezgropării 
și plantării, ce inevitabil se întâmplă în tehnologia 
tradițională de altoire. Avantajul acestei tehnolo-
gii rezidă în posibilitatea de plantare a puieților  
în câmp, începând primăvara târziu (10-15 mai), 
după ce a trecut pericolul de inghețuri, și pe tot 
parcursul verii. Se poate de plantat imediat după 
recoltarea grânelor sau altor plante. Pomii după 
plantare se prind fără pierderi și înregistrează o 
creștere până în toamna de 0,5-0,7m. 
Primim comenzi la tel: 069501577. 

Fax : +373 22/ 22-76-98 
GSM : +373 69/ 17-57-99 
E-mail: pomul.regal@gmail.com 

MD-5822 Republica Moldova 
s. Inești , r. Telenești 
URL : www.pomulregal.com

POMUL REGAL S.R.L.
Teren 4, stand 13

Cadru de fixare reglabil, interschimbabil, adaptabil 
oricărui tip de combină, indiferent de marcă sau mo-
del. TECNOMAIS propune și utliaje pentru recolata-
rea culturilor de soia, floarea soarelui și rapiță.
Cei doi rulmenți, situați în partea din față, și o cu-
plare prin canaluri la transmisia principală asigură o 
perioadă lungă de utilizare a tuturor componentelor. 
Tocătorul este amplasat în cea mai buna poziție posi-

bilă, pentru a asigura o tocare scurtă a materialului și 
o distribuire perfectă a acestuia pe sol. Tocătorul este 
independent de transmisia principală, având ungere 
separată, precum și un sistem de antrenare cu cuplaj 
de mers liber! Pentru a recolta floarea soarelui, puteți 
adăuga cuțitele de floarea soarelui. Astfel, veți recol-
ta floarea soarelui într-un timp record.

HEDER PORUMB TECNOMAIS (ITALIA)

Tel./fax: +373 22/ 622-858
GSM: + 373 78/ 93-53-58

MD - 4816 s. Hrușova, r. Criuleni, 
Republica Moldova
E-mail: office.proagro@gmail.com

PRO AGRICULTURA DURABILA S.R.L.
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Teren 2, stand 3

- Elaborarea și producerea structurilor (formelor) arhitecturale mici din lemn (TERASE, FOIȘOARE, FOIȘOARE 
FĂRĂ ACOPERIȘ, PERGOLE, BARBEQUE, MOBILIER DE GRADINA, FÂNTÂNI, PODURI, PARCARI CU PERGO-
LE PENTRU MASINI, DESIGN LANDSCAPE, ELEMENTE DE DECOR etc.).
- Elaborarea modelelor EXTRA CLASS, ținându-se cont de cele mai rafinate gusturi ale clientului. 
- Elaborarea modelelor BUSINESS CLASS, ținându-se cont de diversele dorințe ale clientului.
- Elaborarea modelelor pentru zonele de recreere publice, ținându-se cont de particularităţile landșaftului. 
- Confecţionarea componentelor structurilor pe spațiile de producere ale clientului, de către meșteri dul-
gheri-tâmplari.
- Prelucrarea în patru etape a materialelor de construcție, cu asigurarea rezistenței sporite la influențele atmo-
sferice (antifungice, ignifuge, anti-ultraviolete, etanșarea lemnului prin impregnare cu uleiuri speciale de la 
producători germani și scandinavi).
- Instalare și montare rapidă (1-5 zile).

Tel.: 022778963
GSM: 079508505
E-mail: prosperitas68@yandex.ru

str. Independencei  6/1, ap. nr.302
URL: http://prosperitas.ucoz.ru

PROSPERITAS S.R.L.
Pavilion central, stand 35

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în ţară 
de căutare a posturilor vacante și de an-
gajări. În fiecare zi peste 20 000 de per-
soane vizitează site-ul nostru. Vizitatorii 
site-ului sunt oamenii cu iniţiativă, între-
prinzători, care tind spre dezvoltare pro-
fesională, creșterea veniturilor și realiza-
rea potenţialului.
O nouă aplicaţie mobilă de la Rabota.md 
vă va informa cu promptitudine despre 
apariţia noilor posturi vacante în Chișinău 
și în toată Moldova! 
Descărcaţi aplicaţia pe telefon, selectaţi 
posturile care vă interesează, abonaţi-vă 
la newsletter și obţineţi cele mai proas-
pete posturi vacante la orice oră oriunde 
v-aţi afla!
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Pavilion central, stand 47

Distrbuitor  pentru firmele Frenos Sauleda și  Es-
com Beral, producători de materiale de fricțiune 
pentru  domeniul auto și industrial.
Recondiționăm frâne și ambreiaje, uscate și in ulei, 
pentru toate  tipurile de aplicații în domeniul in-
dustrial, auto, mașini agricole, naval, eolian etc.

GSM: +40 740/ 111-773
 Fax: +40 359/ 446-511
E-mail:  ratztrans@gmail.com

str. THURZO SANDOR nr. 34
410098 ORADEA, ROMÂNIA
URL: www.franeratz.ro

S.C. R.A.T.Z. TRANS S.R.L.
Teren 4, stand 8

AXION 950 îmbină forța de tracțiune masivă și capacitățile utilizatorului, 
oferind versatilitate și performanțe de neegalat!

- Toate cele 400 CP disponibile în orice moment
- Construcție autoportantă pentru stabilitate maximă
- Amploare lungă și distribuție echilibrată a greutății
- Cabină inovatoare cu 4 stâlpi
- Pârghia de comandă CMOTION cu noțiunea de operare nouă
- TELEMATICS

AXION 950

Tel.: +373 22/ 12-31-90
GSM: +373 79 31 46 09 (tehnică agricolă)
E-mail: office@servmixt.md

str. Calea Basarabiei nr. 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.servmixt.md

«SERVMIXT-AGRO» S.R.L.
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Pavilion central, stand 48

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.

PROIECTUL GREEN MAKER

General Trading – Export – Cargo Services 
All Turkish Products 

Tel.: + 90 539/ 4111-773
E-mail info@shamturk.com
URL: www.shamturk.com
Skype: shamturk1

SHAMTURK - EUROPE S.R.L. 
Teren 4, stand 18

Tractoare marca YTO MF – 454; YTO MF – 554; YTO 
MF – 704; YTO MF  - 754; YTO MF – 904; tehnolo-
gie japoneză, produs în China la uzina de stat “YTO 
GROUP CORPORATION”,  cu roți 4x4, cu cabină și 
fără, dotate cu condiționer, design modern, econo-
mie în combustibil și sistem de funcțiune practic pen-
tru fiecare utilizator. O corelație ideală între calitate și 
preț.

Stropitori portative si tractate Agromehanika AGP, 
capacitatea de la 100 kg până la 3000 kg, produse 
în Slovenia, pentru plantele anuale si  multianuale; 
cisterne de plastic calitativ, pompe de origine italia-
na, tehnologie avansată, design modern și, practic, la 
preț accesibil. Utilajul perfect pentru orice tip de trac-
tor. S.C. “ Tehnosuport” S.R.L. este unicul distribuitor 
al mărcii Agromehanika în Republica Moldova.

Tel.: (+373)22 247088 
Fax: (+373)22 528019
GSM: (+373)60130501

str. Muncesti nr. 426 Chisinau,  
Republica Moldova, MD-2002
URL: www.tehnosuport.md

S.C. “TEHNOSUPORT” S.R.L.
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Teren 1, stand 3

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

GRANULATOR FURAJE 
MODEL EUROGRAN MS120

TEHNICĂ DE PRELUCRARE A SOLULUI 
ПАО ПО ВОСХОД

GSM : +373 79/ 53-65-87
GSM : +373 60/ 04-34-04
E-mail: tehno_ms@mail.ru

str. Mihai Sadoveanu 42/7
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
URL : ww.tehno-ms.md

TEHNO MS S.R.L.
Teren 3, stand 5

PAT PE Восход - producător ucrainean de echipa-
mente de prelucrare a solului: scarificatoare, grape, 
cultivatoare, role segmentate dințate, grape cu dis-
curi. Pe piața Moldovei această tehnică este prezentă 
începând cu anul 2007. 
Compania noastră este dealer-ul oficial ПАО ПО 
Восход.

Specificațiile cultivatorului KPS-20 prezentat la expo-
zițe: prelucrarea uniformă a adâncimii pe întreaga lă-
țime de lucru, talpa plană a suprafeței prelucrate, ni-
velarea și compactarea parțială, productivitate înaltă, 
cadru durabil și rigid, simplitatea utilizării și fiabilitate. 
Are 5 rânduri de organe de lucru, grapă remorcabilă, 
roata ambalatorului.

GSM : +373 79/ 85-14-32
E-mail: costagro-teh@mail.ru

str. M. Eminescu, 14/6 
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.voshod.md

I.M. «ВОСХОД-АГРОТЕХНИКА» S.R.L.
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Pavilion 3, stand 2

Fie ca sunteti in cautarea unei linii de productie complete, fie ca doriti doar un echipa-
ment pentru a obtine acasa sucuri sau dulceturi, intrati in legatura cu TothEquip. Sun-
tem distribuitori autorizati ai celor mai buni producatori de utilaje si echipamente din 
Europa : Maurer, Inderst, Niko, Pillan, Glottermetall, Fenco, Feuma, Innova, etc.

Gama noastră de produse include: linii hobby, semi-profesionale și profesionale pen-
tru prelucrarea fructelor și a legumelor:
- Sisteme de spălare
- Tocătoare
- Diverse tipuri de prese ( hidroprese, pre-
se hidraulice, prese cu bandă)
- Deciorchinătoare
- Desâmburizătoare 
- Tancuri de stocare din oțel inox

- Sisteme de pasteurizare și îmbuteliere la 
sticlă sau bag-in-box
- Cazane de dulceață 
- Distilerii automatizate
- Berării
- Uscătoare fructe și legume, etc

TOTHEQUIP ROMANIA – AFACERI FRUCTOASE!

Mobil: 0040 723 194 769
Tel: 0040 259 417 033
e-mail: tothequip@gmail.com
            office@tothequip.ro

Oradea, str. Lotrului nr. 2 
Jud. Bihor Romania
www.tothequip.ro

SC TOTHEQUIP SRL
Pavilion central, stand 31

ANSAMBLURI DE RULMENŢI CORP 

O caracteristică distinctivă a ansamblurilor de rul-
menţi corp HARP constă în completarea cu etanșa-
tori unici, cu grad sporit de ermetizare X-SHIELD, 
care asigură o protecție fiabilă împotriva murdăriei, 
a prafului și a umezelii și, de asemenea, ajută la men-
ținerea lubrifierii rulmentului, ceea ce garantează o 
eficiență maximă chiar și în condiţii dure de exploa-
tare. 

Noutate - ANSAMBLU DE RULMENŢI FĂRĂ 
DESERVIRE 

LINIA DE ETANȘATORI MULTIPERIFERICI CU GRAD 
SPORIT DE ERMETIZARE X-SHIELD
pentru rulmenţii, utilizaţi în mașinile agricole. Siste-
mul unic de etanșare multiperiferic, în combinație 
cu piuliţe de protecție, asigură 100% ermetizarea 
rulmenţilor. Termenul de exploatare fără ieșirea din 
funcţiune a rulmenţilor HARP-AGRO cu etanșator 
X-SHIELD este cu 50% mai mare.  
Diapazonul extins al temperaturii de funcționare a 
etanșatorului: -40 la + 150 ° C (HNBR).
Ansamblurile de rulmenţi HARP, completate cu rul-
menţi cu etanșatori noi X-SHIELD, nu necesită deser-
vire 

тел./факс: +38 (057) 711-60-10; 710-10-59
office@upec-trading.com

61038, Украина, Харьков, 
ул. Маршала Батицкого, 4
http://harp.ua/

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»
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Pavilion 3, stand 5

Tel: +40 733 040 000
E-mail: office@utilben.ro

Bulevardul Muncii 36, 
Cluj-Napoca, România 
Site: www.utilben.ro

S.C. UTILBEN S.R.L.
Pavilion 2, stand 2 / Teren 4, stand 16

Semănătoarea de grăunţoase TUME Nova Com-
bi 4000 este la fel de potrivită pentru prelucrarea 
tuturor tipurilor de soluri, precum și pentru pre-
lucrarea solului înainte de semănat. Precizia de 
semănare și capacitatea economică ridicată i-au 
asigurat succesul în cadrul numeroaselor teste și 
concursuri internaționale.
Nova Combi este singura mașină de semanat de 
pe piață care are o roată de reglare a adâncimii de 
lucru, situată în fața brăzdarelor, ceea ce permite 
reglarea și menținerea unei adâncimi de lucru și, 
astfel, garantează uniformitatea materialului să-
dit. Lucrările neuniforme nu afectează adâncimea 
de lucru a întroducerii seminţelor și fertilizanţilor. 

Semințele și îngrășămintele sunt distribuite din-
tr-o singură brăzdară cu discuri duble, însă fluxu-
rile lor sunt separate, ceea ce exclude afectarea 
semințelor de către îngrășăminte.

SEMĂNĂTOAREA  TUME  NOVA COMBI 4000

GSM:  +373 697 15085   
GSM:  +373 692 60416   
E-mail: vadalextehno@gmail.com

str. Liviu  Deleanu nr.7/6
MD – 2071 Chisinau, Republica Moldova 
URL: www.vadalex.md

VADALEX-AGRO S.R.L.
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Pavilion central, stand 14

Marca VIGNETINOX operează din 1979 în vi-
ticultură și pomicultură, si este prima în Italia 
care a brevetat un sistem de cultivare ”indus-
trială”, gândit pentru a îmbunătăţi modul de 
lucru în câmp și de a reduce orele de muncă 
necesare întreţinerii si gestionării podgoriei.

Vignetinox reprezintă astăzi o marcă de refe-
rinţă în Europa, datorită complexităţii și varie-
tăţii gamei sale de produse. O gamă care se 
reînnoiește și se dezvoltă în mod constant în 
colaborare cu agronomi, enologi și cu înșiși 
clienţii în scopul de a găsi soluţii optime pen-
tru fiecare necesitate specifică.

FIRE ŞI ACCESORII PENTRU LIVEZI ŞI VII

GSM : +373 69/ 145-099 (reprezentantul 
companiei în Republica Moldova) 
E-mail: pro.anatol@gmail.com 

Via Trieste, 93 
33080 Fiume Veneto, Italy 
URL: www.vignetinox.com

VIGNETINOX
Pavilion central, stand 56

ECOSTERN – biopreparat pentru accelerarea descompunerii resturilor vegetale de grâu, porumb, floarea 
soarelui și altor culturi agricole, insănătoșirea solului. 

Descrierea: lichid cu culoare de la crem la cafeniu, cu miros slab specific. 

Compoziția: - Bacterii și ciuperci – antagoniste microorgnismelor patogene care cauzeaza boli - Bacterii ce 
acumuleaza potasiul și fosforul în sol - Bacterii naturale endofite și fixatoare de azot - Bacterii de acid lactic 

Destinaţia: - Pentru prelucrarea resturilor vegetale și a solului după strângerea roadei de cereale, culturi 
tehnice sau alte culturi, prin metoda eliminării și stopării dezvoltării agenţilor fitopatogenici, neutralizare de 
fitotoxine, accelerarea descompunerii și ameliorarea activităţii biologoce în sol, compoziţiei agrochimice și 
stării fizice a solului după strângerea roadei de culturi tehnice, cerealiere sau de alt tip. - Pentru prelucrerea 
diferitor resturi vegetale la prepararea compostului.

Officiul: 022664900
Seminte: 079401410  Pesticide: 079401201
E-mail: office@wetrade.md

Adresa juridica:  RM r. Criuleni, s. Pascani MD4834
Adresa fizica: mun. Chisinau, com. Stauceni traseul 
M2 Chisinau-Soroca, km 9 (partea stinga)
URL: www.wetrade.md

WETRADE S.R.L.
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Pavilion central, stand 66

Transportor cu rozăitoare ZEO-BC

Avantajele tehnice:
• Reducerea deteriorării produsului cu 4-6%.
• Productivitatea pentru semințe - 200 t / h, pen-
tru grâu - 500 t / h.
• Reducerea costurilor specifice de energie.
• Asamblarea ușoară a transportorului.
• Utilizarea echipamentelor de acționare europe-
ne asigură un grad sporit de deservire și un ran-
dament mare.
• Principiul de asamblare în blocuri a transporto-
rului dă posibilitate de a utiliza componente de 
rezervă de import.

Transportor elicoidal ZEO-SA

Avantajele tehnice:
• Întreținere simplă.
• Cuplarea îmbunătățită a tractorului cu fundul 
silosului.
• Folosirea pe echipamentul de acționare a cure-
lei de transmisie pentru evitarea blocării.
• Posibilități de transportare, instalare, reparație și 
schimb a unor secțiuni separate.
• Carcasă portantă rigidă.
• Posibilitate de alegere a lungimii melcului (pa-
sul de 0,5m).
• Elicele transportorului sunt fabricate din materi-
al dur pentru a asigura fiabilitatea.
• Productivitatea pentru grâu - 50-250 t/h.

+38 (048) 786-83-00, 
+38(067) 558-58-37

65096 Украина, Одесса, 
ул. Балтская дорога, 76
info@zeo.ua,  www.zeo.ua

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕРНОВАЯ СТОЛИЦА»
Pavilion central, stand 24

POLINIZATORI DIN UCRAINA

Primii în Ucraina bondari-polinizatori pentru 
culture agricole de la compania „Zhiva kraina” 
(«Жива краина»)

Astăzi, bondarii sunt recunoscuți ca fiind unii din-
tre cei mai eficienți polenizatori pentru agricul-
tură, fiind o modalitate naturală și ecologică de 
sporire și creștere a calității roadei unei game lar-
gi de culturi agricole. Din 1987, cele mai impor-
tante firme agricole din lume folosesc bondarii în 
calitate de polenizatori.

Vă prezentăm primii bondari-polenizatori de la 
compania Zhiva Kraina. Adepții noștri deja pole-
nizează 30% din culturile agricole în teren închis 
din Ucraina.

Crescuți în condiții de laborator, bondarii noștri 
sunt absolut sănătoși. Condițiile de întreținere 
sunt apropiate de mediul obișnuit pentru ei - sunt 
reproduse pe deplin ciclul de vară de dezvoltare 
a insectelor, diapauza și tehnologia împerechere. 
Proprietarul poate fi sigur că serele, terenurile și 
grădinile sale sunt polenizate de familii harnice și 
puternice de bondari.

Tel.: +38 068 876 38 38
Tel.:+38 067 462 66 60
E-mail: info@dziva.com.ua

ул. Вячеслава Липинского, 12, оф. 12
Киев, 01030, Украина
URL: http://djmil.com.ua/; 
http://dziva.com.ua/

АГРО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФУНДАЦИЯ 
“ЖИВА КРАИНА”
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Pavilion central, stand 50

Manșoane din cauciuc cu absorbţie sub presiunie,
cu carcasă textilă,
nefortificate - GOST 5398-76,
conform standardului internațional ISO 9001-2009.
Sunt utilizate ca conducte flexibile pentru transport 
(prin aspirație sau forțare) a diferitelor lichide, materi-
ale în vrac și gaze.
Datorită rezistenței și flexibilității, manșoanele cu ab-
sobție sub presiune, fabricate de compania noastră, 
rezistă presiunilor ridicate și pot evita orice obstacole 
în timpul transportului.

 Uzina ООО «ИНТЕР-РТИ» produce manșoane cu ab-
sorbție sub presiune de 3 clase:
clasa B - pentru apă tehnică, pentru climă temperată, 
t.: de la -35 ° C la + 90 ° С.

clasa B - pentru benzină, kerosen, uleiuri petroliere, 
combustibili diferiți, pentru climă temperată, t.: de la 
-35 ° C la + 90 ° С.
clasa КЩ -  pentru soluții de acizi anorganici și alcalini, 
cu o concentrație de până la 20%,
pentru temperaturi moderate de la -35 ° C la + 90 ° С.
În funcție de condițiile de lucru, sunt confecţionate 
două grupuri de manșoane de toate clasele:
1 - aspirație (vacuum de lucru la 0,08 MPa).
2 - aspirație cu presiune (presiune de lucru de până la 
1,0 MPa și vacuum de lucru până la 0,08 Mpa).
 
Perioada de garanție pentru păstrarea manșoanelor - 
3,5 ani de la data fabricării.
Perioada de garanție de exploatare în limitele perioa-
dei de garanție de păstrare este de 2 ani.

т./ф.: +38(04563)7-10-74, 7-04-14
т./ф.: +38(04563)7-23-90,7-16-11
e-mail: sbt@inter-rti.com.ua, 
remni@inter-rti.com.ua;

09114, Украина, г. Белая Церковь, ул. 
Леваневского, 85
URL: www.inter-rti.com.ua

ООО “ИНТЕР-РТИ”
Pavilion central, stand 60

«ФосАгро» este o companie rusească integrată pe 
vertical, ocupă poziție de lider în lume privind fabri-
carea de îngrășăminte minerale cu fosfor și concen-
trate de apatită de calitate superioară, cu un conținut 
de P2O5 de 37% și mai mult (conform IFA, Fertecon, 
CRU).
Grupul «ФосАгро» (conform capacității de produc-
ție, datele IFA) este cel mai mare producător din Eu-
ropa de îngrășăminte minerale cu fosfor și cel mai 
mare producător mondial de materii prime fosforice 
de înaltă calitate (conținutul de P2O5 - de 37% sau 
mai mult). Compania se poziționează în top 3 cei mai 
importanți producători de amofos și diamoniu fosfat, 
unul dintre lideri în Europa și singurul în Rusia produ-
cător de fosfat monocalcic (MCP) (CRU, РАПУ), pre-
cum și singurul în Rusia  producător de concentrat de 
nefelin (aluminosilicat de sodiu și potasiu) (conform 
РАПУ).

Principalele produse ale companiei, inclusiv materia 
primă fosforică, peste 35 de branduri de îngrășămin-
te, fosfați alimentari, amoniac și tripolifosfat de sodiu, 
sunt utilizate de către consumatori în 100 de țări de 
pe toate continentele. Piețele prioritare pentru pro-
dusele companiei, pe lângă Rusia și țările CSI, sunt 
țările din America Latină, Europa și Asia.
Acțiunile companiei sunt tranzacționate la Bursa din 
Moscova, iar certificatele de depozit globale (GDR) 
pentru ele - la Bursa de valori din Londra (simbolul 
bursier al burselor de valori din Moscova și Londra 
PHOR). GDR pentru acțiunile Societății de la 1 iunie 
2016 sunt incluse în indicii MSCI din Rusia și MSCI 
Emerging Markets.

e-mail: kirichiuk@phosagro.com.ua
URL: www.phosagro.ru

GSM: +373 69/164-566
790 80 100

«ФОСАГРО» 



PENTRU NOTIȚE

 плуги, стерневые и передпосевные агрегаты, что 
обеспечивают непревзойденную обработку почвы

   ,акинхет яанвесоп яаксечитамвенп и яаксечинахем
что обеспечивает точность посева и равномерность 
всходов

 прицепные и навесные полевые опрыскиватели, что 
обеспечивают высококачественную защиту растений

Сельхозтехнику ЛЕМКЕН узнают не только благодаря 
голубому цвету, а прежде всего благодаря качеству, 
универсальности и надежности. Именно эти характе-

рудников работает над этой техникой, которая полностью 
отвечает всем требованиям и запросам сельхозпро-
изводителей по всему миру:

ЭНЕРГИЯ СИНЕГО ЦВЕТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В ТЕХНИКЕ ЛЕМКЕН

Дилеры ЛЕМКЕН в Республике Молдова:

Вадалекс-Агро,
Диазтех,
Сервмикст-Агро,



НОВИНКА СЕЗОНА - RSM 161
Убрать урожай в срок, без потерь и с минимальными издержками, - это главная задача техники Ростсельмаш. 

Зерно- и кормоуборочные комбайны, энергосредство, тракторы, опрыскиватели, полный комплекс прицепных 
и навесных кормоуборочных машин для кормозаготовки, комплекс машин для транспортировки и переработки 

зерна. В нашем продуктовом портфеле 2 типов сельскохозяйственной техники, более 100 моделей и 
модификаций, и каждая гарантирует рентабельность и эффективность вашей работы.

Узнайте больше о Ростсельмаш у вашего дилера или на сайте www.rostselmash.com

SA "ATC-Agrotehcomert", Moldova, 3401
г. Хынчешть, ул. Н. Милеску-Спэтару, 33
Тел./Факс: + 373 (269) 22093, (269) 24711
Моб.: + 373 783 00 103, +373 783 00 400
E-mail: info@agrotehcomert.md 
www.rostselmash.com   
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