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Garanție extinsă

        

 Garanție extinsă

Condiții variate și avantajoase de finanțareCondiții variate și avantajoase de finanțare

Campanii periodice de reducere de prețuri;Campanii periodice de reducere de prețuri;

Fermierii ne recomandăFermierii ne recomandă

Dezvoltarea serviciului ”Buy-back”;Dezvoltarea serviciului ”Buy-back”;

Ne puteți contacta ușor prin managerii zonali din teritoriu și prin mediul on-line;Ne puteți contacta ușor prin managerii zonali din teritoriu și prin mediul on-line;

Dicor Land a dezvoltat un program specializat de customer care;Dicor Land a dezvoltat un program specializat de customer care;

Stoc de utilaje agricole - gamă mare și variantă de utilaje, cu disponibilitate imediată din stoc;Stoc de utilaje agricole - gamă mare și variantă de utilaje, cu disponibilitate imediată din stoc;

Programe de fidelizare pentru fermieri;Programe de fidelizare pentru fermieri;

Livrare imediată și gratuită;Livrare imediată și gratuită;

Mecanici specializați în fabricile producătorilor;Mecanici specializați în fabricile producătorilor;

Suport service - punere în funcțiune gratuită, suport pe perioada de garanție, asigurarea serviciilor de mentenanță;Suport service - punere în funcțiune gratuită, suport pe perioada de garanție, asigurarea serviciilor de mentenanță;

Consultanță agricolă de calitate prin manageri zonali profesioniști;Consultanță agricolă de calitate prin manageri zonali profesioniști;

Forță de vânzări numeroasă în teren - Dicor Land este mereu prezentă în ferme prin manageri zonali;Forță de vânzări numeroasă în teren - Dicor Land este mereu prezentă în ferme prin manageri zonali;

Oferte speciale pentru piese de schimb - toate brandurile din piață - prin Dicor Parts;Oferte speciale pentru piese de schimb - toate brandurile din piață - prin Dicor Parts;

- reprezentăm brandurile de top din domeniul agricol;- reprezentăm brandurile de top din domeniul agricol;

Portofoliul variat și atractiv de utilaje agricole, piese de schimb, accesorii și consumabilePortofoliul variat și atractiv de utilaje agricole, piese de schimb, accesorii și consumabile

Dicor Land pune fermierului pe primul loc;Dicor Land pune fermierului pe primul loc;

Companie românească - capital 100% integral românesc;Companie românească - capital 100% integral românesc;
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             Compania Dicor Land furnizează utilaje 
și echipamente agricole, piese de schimb, 
soluții financiare și de service pentru fermele 
din România și Republica Moldova. 
Echipa Dicor Land este în permanență pe
teren, în ferme, asigurând un suport real
fermierilor prin furnizarea celor mai inovative
soluții dedicate dezvoltării unei agriculturi
performante.

deosebite în vânzări, ocupând locul întâi la nivelul 
României în vânzarea utilajelor agricole produse 
de aceste companii.
Din 2018 suntem importatori și distribuitori 
exclusivi pentru sistemele de irigație de la IRTEC, 
iar din 2020 ni s-a alăturat portofoliului de 
produse marca PRONAR (Polonia) și LEMKEN 
(Germania).
Prin semnarea parteneriatului cu LEMKEN, Dicor 
Land satisface cererea fermierilor pentru calitate 
și inovație și contribuie astfel la creșterea 
producțiilor în ferme. Dicor Land a dezvoltat un 
model de business propriu bazat pe încredere, 
seriozitate, perseverență și, în același timp, ținând 
cont de cererea din piață și de nevoile fermierilor. 
Ne axăm pe dezvoltarea marketingului 
educațional și am realizat de-a lungul timpului 
demonstrații în teren, participări la cele mai mari 
târguri de profil, evenimente tip demo și campanii 
de informare în social media. 
De asemenea, dezvoltăm împreună cu Facultatea 
de Agricultură din Iași, proiecte educaționale 
atât pentru studenți cât și pentru fermieri, 
îmbunătățim condițiile de studiu pentru studenți 
și acordăm burse semestriale.

www.dicorland.ro

Din dorința de a oferi suport constant fermierilor, 
am extins activitatea și deschidem an de an noi 
puncte de lucru, am crescut dizivia de piese de 
schimb – Dicor Parts și service-ul pentru a susține 
livrările, punerile în funcțiune și intervențiile pe 
perioada de garanție și post-garanție, precum și 
facilități de finanțare prin parteneriate cu BNP 
Paribas, Unicredit Leasing, Trust Leasing, OTP 
Bank. În permanență asigurăm un stoc de peste 
600 de utilaje agricole noi pentru a putea livra 
imediat clientilor noștri din orice zonă agricolă din 
țară sau Republica Moldova.
Producătorii Olimac, Maschio Gaspardo, Madara 
ne-au premiat în ultimii 6 ani pentru performanțele 

ACOPERIREA A 17 JUDEȚE 
 Echipe mixte de 

vânzare utilaje, piese de 
schimb și service

3 PUNCTE DE LUCRU 
Braniștea - Galați
Podu Iloaiei - Iași
Bucu - Ialomița

PESTE 1200 UTILAJE
vândute în 2021 

PESTE 150.000 
piese de schimb vândute 

PESTE 21 MIL. EUR
valoarea vânzare  
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Ralph Königs
Export Manager

Lemken

“Un parteneriat

glorios, puternic

și într-o continuă

dezvoltare.”

 

 

Maschio Gaspardo și Dicor Land,
10 ani de succes împreună!

Dicor Land s-a remarcat de-a lun-
gul anilor ca un partener de 
încredere pentru Maschio Gaspar-
do. Buna cunoaștere a pieței în zona 
deservită, alături de implicarea în 
procesul de vânzare, promovare și 
serviciile post-vânzare ale utilajelor 
Maschio Gaspardo sunt doar 
câteva dintre calitațile acestora. 
Dicor Land, o companie relativ 
tânără, cu un management ambi-
țios a încercat și a reușit încă de la 
început să se remarce prin profe-
sionalism și seriozitate față de agri-
cultori. An de an compania și-a 
mărit echipa, zona de distribuție și 
gama de utilaje Maschio Gaspardo 
vândută. Putem spune cu mandrie 
că la ora actuală tot ce există în 
portofoliul nostru ca producator, 
poate achiziționat prin intermediul 
lor. Mai mult decât atât, orice utilaj 
produs de Maschio Gaspardo, chiar 
dacă se află în perioada post-
garanție poate reparat de echipa 
de service a Dicor Land. La sediile 

Ne mândrim să avem astfel de 
parteneri care să ne reprezinte cu 
profesionalism și implicare, să 
transmită mai departe tuturor fer-
mierilor soluțiile noastre, moderne 
și inovative, pentru o agricultură 
sustenabilă.

Acțiunile comune de promovare a 
utilajelor Maschio Gaspardo, pre-
zența în camp la demonstrații, 
organizarea de evenimente pentru 
fermieri, fac ca acest parteneriat 
sa fie unul solid și de lungă durată. 

lor, prezente în zona de Est a Ro-
mâniei, fermierii pot găsi în perma-
nența un stoc suficient de piese de 
schimb gata de livrare și montaj 
direct în camp.

10 ani!
de parteneriat

Zimcea Liviu
Director Comercial,

Maschio Gaspardo România

Colaborarea noastră cu Dicor Land 
a luat naștere în anul 2021, și încă 
de la început am fost foarte
încrezători în avatanjele colaborării
cu ei pe piața din România, iar echipa 
Dicor Land a reușit până la sfârșitul
anului 2021 să ne surprindă plăcut
prin dublarea cifrei de afaceri setată 
ca obiectiv. Suntem foarte mândri de 
beneficiile aduse de această colaborare.
Pentru cei ce nu știu, Lemken s-a
înființat în anul 1780, ca o afacere
de familie, similar cu modul în care a
luat naștere Dicor Land, și așa cum 
Dicor Land ne consideră acum 
parte din familia lor, și noi îi
considerăm membri ai familiei Lemken.
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Conf. Univ. Dr. opa
Decan al Facultății de Agricultură

“Dicor Land este
partenerul Facultății

de Agricultură în
misiunea acesteia de

a forma viitori
specialiști în

Agribusiness”

“În acest sens, am dezvoltat relații
de cooperare în care bene
sunt în primul rând studenții. Prin
acest parteneriat, studenții facul-
tății au acces la tehnologii noi și la
infrastructuri moderne de accesa-
re a cunoștințelor. Rezultatul final 
este un transfer de cunoaștere
dinspre universitate către mediul
economic agricol și invers.”

Identitatea ne individualizează și
reprezintă un avantaj competitiv pe
piață. Oricum am schimba per-
spectiva, identitatea trebuie aso-
ciată cu noțiuni precum profesio-
nalism, încredere, performanță,
locație și timp. Laboratorul în care

“Dicor Land își trage
seva din identitate!”

se formează aceste noțiuni se află
în mintea corpului economic, nu-
mită școală. Felicit conducerea
Dicor Land pentru viziune, pentru
faptul că a văzut ce alții nu văd,
pentru asocierea brand-ului cu
Universitatea de Științe Agricole și
Medicină eterinară “Ion Ionescu
de la Brad” din Iași... pentru prețul
plătit în schimbul încrederii asoci-
ate pe piață.”

Prof. dr. Gavril Ștefan
Director al Departamentului pentru

relația cu mediul economic
A

Iași 1842
ACULTATEA DE AGRICULTUR

Apreciem în mod deosebit DICOR 
LAND și abordarea lor complet 
profesionistă față de colaborarea 
noastră. Angajaț i i  sunt foar te 
dedicați și calificați, cu o experiență 
vastă, în ciuda tinereții lor. Admirăm 
ambiția acestora în a-și atinge 
obiectivele, atât cele pe termen 
scurt cât și cele pe termen lung.
Este extrem de ușor de colaborat cu 
acest grup ambițios, mulțumită 
comunicării extrem de consistente 

și clare, precum și a înțelegerii 
fenomenului de business. Chiar 
daca avem o colaborare la început 
de drum, aceasta s-a dovedit 
fructuoasă și promițătoare. 

 Ne exprimăm încrederea că 
acest parteneriat va continua mulți 
ani cu creșteri, entuziasm și poziti-
vitatea afișată în prezent. Pronar 
sp. z o.o apreciază reprezentarea și 
angajamentul în promovarea 
brandului nostru în România. Să 
avem un asemenea partener este 
esențial pentru a oferi servicii de 
cea mai înaltă calitate clienților 
noștri din toată lumea.

Maciej Jabłokow
Foreign Trade Specialist
PRONAR

“Dicor Land, un
partener de
încredere!”



“Rezultatele cooperării dintre Dicor
Land și Irtec în ultimii 4 ani sunt
pur și simplu “incredibile”. Sunt în
acest sector de 21 de ani și pot
con rma că nimeni nu a reușit
vreodată să se dezvolte la fel de
repede și cu baze solide precum
Dicor Land. O căutare continuă a
celor mai bune soluții, actualizarea
și aprofundarea factorilor tehnici
importanți, fac din Dicor Land o 

companie extrem de
specializată în

sisteme de irigații

capabilă să ajute, să urmărească
și să consilieze clienții în achizițio-
narea și utilizarea sistemelor Irtec.
Irtec este onorat să lucreze cu
Dicor Land, iar rezultatele reflectă
munca grea pe care echipa Dicor
Land a facut-o până acum și pe
care o face în continuare. Astăzi,
colaborarea noastră ne-a adus ca
rezultat poziția de lider de piață, un
punct de referință pentru fermierii
români. Depinde de noi să lucrăm
împreună în aceeași direcție, calea
este încă lungă, dar direcția este
cea corectă.”

“Madara Agro apreciză parteneri-
atul cu Dicor Land, bazat pe înde-
plinirea promisiunilor. În toți anii de
colaborare 

Dicor Land 
a demonstrat că

profesionalismul și
ambiția stau la baza

reușitelor. 

la Dicor Land, contribuie la funda-
mentarea relațiilor de încredere cu
fermierii și cu toți partenerii com-
paniei. Noi știm că utilajele Madara 
Agro vor mereu bine reprezenta-
te în piață de către Dicor Land și
că vom obține rezultate excelente
în continuare. Ne bazăm că Dicor
Land va și în 2021 prima în topul
companiilor cu care noi colaborăm
în România așa cum a fost și în
ultimii 5 ani.“
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Daniel Baumann
Business Development, OLIMAC

“Am cunoscut compania Dicor

Land pentru prima dată în 2015.

În acel moment ei reprezentau o

echipă mică, dar foarte motivată.

De la începutul colaborării noastre

nu numai că ne-am îmbunătățit în

mod ativ cota de piață din

România, dar reputația mărcii

Olimac și satisfacția clienților au

crescut, de asemenea, foarte mult

datorită activităților excelente de

 

pentru Olimac și suntem foarte
încrezători într-o colaborare de
lungă durată.”

 

partener puternic,
profesionist și de
încredere

marketing și ale service-ului Dicor
Land. Apreciem Dicor Land ca un 

Luca Amidei
Export Manager,

Irtec S.p.A.

Dedicarea și expertiza care se
regăsesc la întreaga echipă de
profesioniști pe care am întâlnit-o
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SEMĂNĂTORI LEMKEN
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Semănătoare
COMPACT-SOLITAIR

 Datorită tehnologiei de semănat moderne, e procesului de însămânțare devine din ce în ce mai 
importantă, Compact-Solitair 9 nu face compromisuri în privința unei reconsolidări adecvate ale solului și a unui 
semănat corect realizat. Combinația dintre semănatul modern și adaptabilitate trebuie să asigure un rezultat perfect 
atât în condiții de cultivare extensive, cât și intensive, atât în cazul semănării în mulci, cât și în cazul aratului și 
semănatului convențional. Viteza mare de lucru, buncărul de mare capacitate, precum și un transport rutier rapid și 
ușor, contribuie la creșterea susținută a performanței și face din Compact-Solitair 9 un echipament de top.

 Cu cele două rânduri de discuri crestate tubulare, adâncimea de lucru poate reglată hiraulic. Ghearele de 
nivelare prinse cu arc sunt esențiale pentru nivelarea terenului arat. Rola de tasare cu pneu de dimensiune mare, cu 
pr A5, reduce puterea de tragere și asigură o reconsolidare adecvată și transportul în condiții de siguranță. 

 Buncărul de capacitate mare este ușor de umplut și îndeplinește toate cerințele pentru obținerea unor 
performanțe ridicate. 

3.503 2-8120 - 200

Greutate (kg)Număr de 
rânduri Putere tractor (CP)

24

Adâncimea
de lucru (cm)

Lățime de 
lucru (cm)

3009/300 H 125 

9/400 H 125 

9/300 H 167 300 18 3.431 120 - 200 2-8

400 32 4.039 140 - 200 2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

140 - 240

140 - 240

180 - 300

180 - 300

180 - 300

180 - 300

3.943

4.283

8.821

8.977

10.077

9.485

24

24 / 12

48

36

48 / 24

36 / 18

400

400

600

600

600

600

9/400 H 167 

9/400 HD 167 

9/400 KH 125 

9/400 KH 167 

9/600 K HD 125 

9/600 K HD 167 



SEMĂNĂTORI LEMKEN
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SEMĂNĂTORI LEMKEN

Semănătoarea scurtă și compactă  deservește mai 
ales întreprinderi de mărime mică și mijlocie cu tehnică 
de semănare de înaltă calitate. olumele generoase ale 
buncărelor permit un randament corespunzător de 
mare pe unitatea de suprafață.

Semănătoarea mecanică Saphir este considerată 
garantul pentru o distribuire ă a materialului de 
semănat și o germinare uniformă a plantelor. 300 86720

Greutate (kg)Număr de 
rânduri

SAPHIR 9 20R

Distanța 
între rânduri

Adâncimea
de lucru (cm)

2 - 8

300 92724SAPHIR 9 24R 2 - 8

300 86720SAPHIR 10 20R 2 - 8

300 92724SAPHIR 10 24R 2 - 8

Indiferent dacă este vorba despre procedee de 
cultivare convenționale sau de conservare, despre 
ferme mici, mijlocii sau mari – semănătorile pne-
umatice din seria Solitair sunt precise și e e. Cu 
diversele lor echipări, acestea îndeplinesc multiple 
cerințe impuse pentru o semănare optimă. 

300 91024

Greutate (kg)Număr de 
rânduri

SOLITAIR 8+ 24R

Distanța 
între rânduri

Adâncimea
de lucru (cm)

2 - 8

300 96428SOLITAIR 8+ 28R 2 - 8

300 1.01832SOLITAIR 8+ 32R 2 - 8

300 1.04124SOLITAIR 9+ 24R 2 - 8

300 1.10428SOLITAIR 9+ 28R 2 - 8

300 1.15832SOLITAIR 9+ 32R 2 - 8

Semănătoare SAPHIR

Semănătoare SOLITAIR
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SEM N TORI PLANTE PR ITOARE

2.000 1-11115 - 130

Greutate (kg)Număr de 
rânduri Putere tractor (CP) Adâncimea

de lucru (cm)
Distanța între
rânduri (cm)

www.dicorland.ro

Semănătoare

CHRONO 300

se schimba poza

         Cercetarea constantă a companiei MASCHIO GASPARDO a condus la dezvoltarea unei unități de semănat 
inovatoare, de mare viteză. Secția CHRONO se remarcă prin precizia de însămânțare la viteze mari (15km/h) datorită 
sistemului inovator de “împușcare” a semințelor prin presiune de aer, înclinația camerei de semănat de 15° care permite 
eliberarea semințelor în tub cu frecare 0, kit AIR SPRING ce asigură reglarea presiunii pe fiecare secție până la 300 kg, 
înălțimea față de sol care a fost mult coborâtă până la 115 cm, ușurează operația de umplere a semănătorii , dar și prin 
aspectul modern. Datorită tehnologiilor ISOTRONIC/ISOBUS implementate pe secția de semănat CHRONO, 
operatorul poate seta sau modifica cu ușurință din cabina tractorului numărul de plante și cantitatea de îngrășământ 
aplicată la hectar chiar și în timpul lucrului (rată variabilă). Secțiile individuale pot închise și deschise automat, evitând 
astfel suprapunerea rândurilor. Prin semnal GPS se pot marca limitele câmpului și zonele deja semănate.

70/75 6

1

2

3
4

5

6
7

1. AIR SPRING cu presiune reglabilă

2. Nou design al buncărului pentru semințe

3. Unitate de contorizare inovatoare

4. Motor electric fără perie

5. Buncăr MICROGRANULATOR

6. Roți de tasare

7. Roți de adâncime independente



Semănătoare SARAH

70 995 2-865-906

Greutate (kg)Număr de 
rânduri Putere tractor (CP)

Adâncimea
de lucru (cm)

Distanța între
rânduri (cm)

Semănătoare MT

70 1360 2-895-1056

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

Distanța între
rânduri (cm)

USIV!

70 8 1270 80-100 2-8

Semănătoare MTR

70 1210 2-895-1056

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

Distanța între
rânduri (cm)

MTR 6

MT 6

MT 4

MTR 8 70 8 1810 105-125 2-8

Semănătoare MTR BBP

70

1520

2-8120-1508

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

Distanța între
rânduri (cm)

MTR BBP 8

MTR BBP 6

9www.dicorland.ro

70 6 100-130 2-8

70 4 760 70-90 2-8

2180

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

Un pat germinativ uniform și prelucrat fin i permite unitățiiSP crearea î
unui mediu de germinație ideal pentru culturi, optimiz nd resursele  â
de hrană și apă disponibile n sol și reduc nd timpul necesar ncolțirii.î â î  
Datorit greut ii reduse, necesit  o putere mic  pentru tractor, iar ă ăț ă  ă
patina de sem nat are un dublu disc frontal.   ă   

Modelul MT este elementul de sem nat care răspunde cel mai bine ă  
cerințelor agriculturii moderne, cu randament maxim la costuri  
minime. Prin caracteristicile sale tehnice, oferă o ns m n are de î ă â ț
calitate atât pe terenuri preg tite însămânțare tradițională ( ) cât pe  ă  
terenuri cu prelucrare minimă (minimum tillage) sau în prezența 
resturilor vegetale. Caracteristicile principale distinctive sunt viteza  
de sem nat m rit ul constant al adâncimii de semănare,ă ă ă și control  
grație unei perechi de roți de copiere, care asigură o uniformitate 
absolută de germinație a plantelor.

Semănătoarea MTR a fost proiectată pentru a asigura eficiență și 
calitate maximă în timpul semănării soiurilor monogerme. Aceasta 
se regăsește în două variante, 6 și 8 rânduri, cu capacitatea 
bazinelor de sămânță de 36 litri, iar buncărele de fertilizare având 
280 litri x 2 sau 160 litri x 4.

Datorită șasiului rezistent a numeroaselor configurații și mai ales a 
unității de formare a brazdei cu dublu disc, această secție specială 
de semănat este perfectă pentru orice tip de sol, indiferent dacă a 
fost prelucrată în mod tradițional sau minim. Buncărele de fertilizare 
și cele de semințe fiind  mărite, asigură semănătorii o autonomie 
ridicată. 
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SEMĂNĂTORI PĂIOASE

www.dicorland.ro

Semănătoare

COR ORCE 600 

11150 2-8280-360

Greutate (kg)Număr de 
rânduri Putere tractor (CP)

48

Adâncimea
de lucru (cm)

Lățime de 
lucru (cm)

600

                 ersatilă și performantă, semănătoarea CORONA este o semănătoare combinată care reduce costurile de
lucru. Grapa cu discuri frontală, tăvălugul din cauciucuri format din 12 roți 405/70 R20, alături de noua bară de
semănare cu sistem Silent Block permit adaptarea la orice condiții de lucru. Datorită capacității de lucru și calității
indiscutabile a semănării, reprezintă cea mai bună combinație pentru exploatațiile agricole de dimensiuni medii și
mari.

ramane aceeasi foto din catalogul anterior



Semănătoare
GIGANTE PRESSURE

600 6680 2-8180-22033

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

Lățime de
lucru (cm)

Semănătoare NINA

400 1135 2-890-11031

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

GIGANTE 600

Semănătoare PINTA

400 1240 2-890-11032

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP) Adâncimea
de lucru (cm)

PINTA 400

NINA 400

NINA 300

PINTA 500 500 40 1360 90-120 2-8

11

Lățime de
lucru (cm)

300 23 810 70-90 2-8

Lățime de
lucru (cm)

Semănătoare
METRO MEGA

Greutate (kg)Număr de 
rânduri Putere tractor (CP)

Adâncimea
de lucru (cm)

METRO MEGA

Lățime de
lucru (cm)

10310

www.dicorland.ro

1200 88 200-250 2-8

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

500 5900 2-8155-20028GIGANTE 500

400 5600 2-8135-18022GIGANTE 400

GIGANTE PRESSURE este modelul din vârful de gamă pentru 
însămânțarea directă, cu sistem pneumatic de distribuție a 
semințelor și îngrășământului, fiind disponibilă atât cu cadru fix, cât 
și pliabil. Datorită centrului coborât de greutate al buncărului, 
GIGANTE PRESSURE poate fi manevrată extrem de ușor, inclusiv 
pe pante abrupte.

 Modelul NINA prezintă distribuția semințelor mecanic. Este simplu 
de utilizat, fiabilă, construit solid necesitând o întreținere foarte 
redusă. Acest model este potrivit pentru tractoare de 60 până la 100 
CP, iar brăzdarul de însămânțare poate fi personalizat (disc simplu 
sau conex) în functie de condițiile de  lucru.

 Semănătoare de plante păioase pneumatică având cadru rabatabil, 
oferă un real avantaj agricultorilor care sunt nevoiți să circule pe  
drumuri publice sau pe drumuri înguste. Un criteriu avantajos îl 
constituie roțile de sprijin ce se încadrează pe urmele tractorului, 
urmate de scormonitori.

Modelul Metro Mega este ideal pentru semănarea parcelelor de 
mari dimensiuni în regim de prelucrare minimă. Lățimea de lucru de 
12 metri, aplicată pe cadrul flexibil Metro oferă o productivitate 
ridicată și costuri reduse de gestionare, fi ind  caracteristicile 
distinctive  ale  acestei  semănători.
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PRĂȘITORI ȘI FERTILIZATOARE

www.dicorland.ro

Fertilizator

PRIMO
Primo este modelul emblematic Maschio Gaspardo pentru operațiunile de fertilizare. Gama Primo este 
disponibilă în trei variante Primo M (cu control manual al distribuției), Primo E (cu control electronic continuu 
al distribuției) și Primo (cu control electronic al distribuției și cântărire continuă). ersiunile E – sunt 
disponibile și în varianta ISOTRONIC, cu comunicare ISOBUS

ISOBUS

PRIMO EW ISOTRONICPRIMO E ISOTRONIC

ELECTRIC

ELECTRIC

ELECTRIC (opțional)

NU ISOBUS

PRIMO EWPRIMO E

ELECTRIC

ELECTRIC

MANUAL

PRIMO M

MANUAL

Reglarea obturatorului ON/OFF HIDRAULIC

Ajustarea dozei

Ajustarea punctului de livrare

DPAE

Celulă de cântărire

Senzor de înclinare

Doză variabilă (VR)

Controlul secțiunii (SC)



Prășitoare HL

70 - 75 6802x280 80-1006

Greutate (kg)Număr de 
rânduri 

Putere tractor (CP)Capacitate
buncăr (litri)

Număr de 
rânduri 

HL 6 R 5MP

13

70 - 75 6 1x950 1280 90-100

Prășitoare HS

Prășitoare OK 6L

Fertilizator TP 3000

Distanța între
rânduri (cm)

Distanța între
rânduri (cm) Greutate (kg) Putere tractor (CP)Capacitate

buncăr (litri)

HS 6 R 5MP

www.dicorland.ro

Distribuitoare
Lățime de
lucru (cm) Greutate (kg) Putere tractor (CP)Capacitate

buncăr (litri)

TP 3000

Greutate (kg)Numar de 
randuri 

Putere tractor (CP)Capacitate
buncăr (litri)

OK 6L

Distanta intre
randuri (cm)

8 1x950 1420 90-100HS 8 R 5MP

6 2x280 700 60-70

10-36 2 3000 885 100

70 - 75 10904x160 90-1108HL 8 5MP

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MADARA AGRO

MADARA AGRO

70 - 75

70 - 75

 Modelul HL este simplu și eficient, ideal pentru acele situații în care
nu sunt probleme de gabarit în timpul transportului pe drumurile 
publice. Distribuirea îngrășământului este mereu uniformă prin 
gravitație pe rândurile centrale.

 Prășitoarea profesională HS combină un grad mare de autonomie,
datorită buncărului încăpător disponibil chiar și din oțel inoxidabil 
( 50 litri), la un gabarit stradal minim (2,50 m). 
Distribuirea îngrășământului este mereu uniformă prin gravitație 
pe rândurile centrale, pneumatică pe rândurile laterale. 
Încărcarea buncărului cu saci mari este simplă și e cientă.

Într-adevăr, reprezintă o alternativă interesantă la lupta chimică 
pentru apărarea culturilor de buruienile care î sesc de-a lungul 
rândurilor un mediu propice pentru a se forma a se dezvolta, în 
detrimentul productivită culturii.

Îngrijirea distanței dintre rânduri a devenit fundamentală atât pentru
culturile în regim conv , cât biologic. Pră ea oferă o 
prot  de tip mecanic culturilor datorită lucrării pământului între 
rânduri, cu multiple avantaje agronomice de mediu. 

Ma ina de mpr tiat amendamente TP, permite mpr tierea rapid  ș î ăș î ăș ă
ș  ă î ășă ă âi cient  a ngr mintelor minerale solide care r m n pe 
suprafa a solului, av nd toate componentele de lucru fabricate din ț  â
o el inoxidabil ce i ofer  rezisten  n timp. Este compusă din 2 discuri ț î  ă ță î
de mpr tiere, disponibile n variante purtate  dar i tractate, av nd î ăș î , ș â
l ime de lucru variabil  de la 10 p n  la 36 metri.ăț ă  â ă
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SCARIFICATOARE

500 8900

Număr de ancore

400-500

Putere tractor (CP)

11

Greutate (kg)Lățime de 
lucru (cm)

www.dicorland.ro

Sc ator

DIABLO 700/15

DIABLO 500/11

Adâncimea
de lucru (cm)

45

600 9450 450-55013DIABLO 600/13 45

700 10500 500-60015DIABLO 700/15 45

                Sc atorul tractat Diablo inovează segmentul tehnologiei de prelucrare minime a solului. Înălțimea mare față 
de sol, combinația dintre ancore și grapa cu discuri posterioară distinge acest utilaj de celalte din aceeași gamă. 
Înclinarea ancorelor a fost concepută pentru a reduce efortul agregatului. Aripioarele laterale, de 140 mm, au rolul de a 
tăia orizontal solul, la viteze ridicate. Cadrul HEAVY DUTY are grosimea de 10 mm iar datorită celor 6 cilindri hidraulici, 
cele 2 module laterale pot rabatate rapid, asigurând transportul pe drumurile publice. Versiunea de 5 m are lățimea de 
transport de 3 m, iar variantele de 6 și 7 m se restrâng la 3.3 m. 



Sc ator
PINOCCHIO 250/5

250 1080 120-1305

Greutate (kg)Număr de 
ancore

Putere tractor (CP)

ATTILA este un tor ideal pentru tractoarele de putere 
medie. Permite prelucrarea primilor 50 cm ai solului fără nicio 
inversare a straturilor. Datorită unghiului special de penetrare, 
ancorele intră progresiv în pământ, necesitând un tractor cu putere 
mai mică și reducând stresul asupra cadrului. iteza de lucru ideală 
este de 8-9 km/h, astfel, suprafețele mari pot  prelucrate într-un 
timp scurt. În cazul unei cantități reduse de resturi vegetale, 
tăvălugul dublu cu dinți, permite pregătirea patului germinativ într-o 
singură trecere.

Tăierea în profunzime a solului permite infiltrarea mai bună a apei 
spre straturile adânci (având drept consecință reducerea stagnării 
apei) și îmbunătățirea tuturor proprietăților zice ale solului (în 
special a porozității). Datorită înclinației speciale a ancorelor este 
posibilă reducerea forțelor de tracțiune în timpul lucrului, consumul 
de motorină scăzând semnificativ.

PINOCCHIO 250/5

15

250 5 1595 120-150 50

Sc ator ATTILA

Lungimea
utilajului (cm)

ATTILA 250/5

ATTILA 300/7

Adâncimea
de lucru (cm)

45

300 7

Greutate (kg) Putere tractor (CP)Lungimea
utilajului (cm)

Adâncimea
de lucru (cm)

1865 150-200 50

Sc ator ARTIGLIO
ARTIGLIO a fost proiectat pentru a funcționa corect cu trac-
toarele de putere medie/mare. Acest scari cator este dispo-
nibil cu diferite lățimi, un număr de ancore între 5 și 11, având o 
adâncime maximă de lucru de 55 cm. Datorită înălțimii sub 
cadru de 82 cm, ancorele robuste, cu grosime de 35 mm, pot 
atinge o adâncime de lucru de 55 cm cu rezultate excelente, 
chiar și în prezența unor cantități ridicate de resturi vegetale.

Greutate (kg) Putere tractor (CP)Lungimea
utilajului (cm)

Adâncimea
de lucru (cm)

ARTIGLIO 250/5

ARTIGLIO 300/7

ARTIGLIO 400/9

250

300

400

5

7

9

2005

2445

2985

150-200

190-250

220-330

55

55

55

www.dicorland.ro

Număr de 
ancore

Număr de 
ancore

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO
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GRAPE CU DISCURI LEMKEN
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Grapă cu discuri
HELIODOR 9

400 2829 510

500 3151 510

32

40

100 - 160

125 - 200

600 3362 51048

700 3582 51056

150 - 240

210 - 280

HELIODOR 9 / 4000 KA

HELIODOR 9 / 500 KA

HELIODOR 9 / 600 KA

HELIODOR 9 / 700 KA

Greutate (kg)Număr de discuri Putere tractor (CP) Diametru discuri
(mm)Lățime de lucru (cm)

Discurile concave, cu diametrul de 510 mm, sunt protejate împotriva pătrunderii noroiului, a prafului și a apei de 
rulmenți oblici cu bile, prevăzuți cu un inel special de etanșare cu labirint. 

            Grapa scurtă cu discuri Heliodor de la LEMKEN este potrivită în egală măsură atât pentru prelucrarea miriștii
la adâncimi mici, cât și pentru integrarea fără blocaje a culturilor secundare în soluri cu grad scăzut sau mediu de

te. La pregătirea patului germinativ de după arat sau pentru mulci, în urma grapei rămâne un pat germinativ
nivelat și uniform afânat. În combinație cu semănătoarea pneumatică Solitair de la LEMKEN rezultă o combinație de
cultivare rapidă și eficientă. Asta face din grapă o adevarată soluție versatilă și, pe lângă costuri, vă economisește
timp prețios.

Heliodor este un echipament ușor, astfel încât utilajele atașate cu lățimi de la 2.50 la 7 metri pot manipulate folosind 
sistemul de cuplare în trei puncte montat pe tractor.

Cu sistemele sale robuste cu arc lamelar, grapa Heliodor funcționează continuu și fără blocaje și nu este afectată de 
prezența pietrelor în sol.
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Grapă cu discuri
RUBIN 10

300 163024

350 1760

400 1890

400 2740

RUBIN 10 / 300 U

28

32

32

105 - 150

123 - 175

140 - 200

140 -200

450 296136

500 3161

500 3850

600 4600

40

40

48

158 - 225

175 - 250

175 - 250

210 - 300

700 545056 245 - 350

RUBIN 10 / 350 U

RUBIN 10 / 400 U

RUBIN 10 / 400 KU

RUBIN 10 / 450 KU

RUBIN 10 / 500 KU

RUBIN 10 / 500 KUA

RUBIN 10 / 600 KUA

Greutate (kg)Număr de discuri Putere tractor (CP) Diametru discuri
(mm)Lățime de lucru (cm)

RUBIN 10 / 700 KUA

645

645

645

645

645

645

645

645

645

 Grapa cu discuri compacte Rubin 10 permite o amestecare intensă și uniformă a resturilor organice și a solului 
la o adâncime de aproximativ 14 cm. Greutatea sa mare asigură pătrunderea în sol chiar și în condiții grele și, prin 
urmare, reduce pierderea de umiditate prin evaporare. Acest lucru face ca echipamentul Rubin 10 să fie potrivit pentru 
dezmiriștire la adâncime mică și viteze mari de lucru cu un nivel de siguranță ridicat. Distribuția simetrică a discurilor de 
la discurile goale zimțate din fiecare rând asigură chiar și în timpul mersului în pantă un parcurs în linie dreaptă precis, 
fără tracțiune laterală, în condiții de economie de carburant. Discurile mediane sunt decalate pentru a evita înfundarea 
și a garanta o prelucrare uniformă și pe întreaga suprafață. Această dispunere unică este înregistrată pentru a fi 
patentată. Conceptul cu roată de remorcare pentru aparatele atașabile permite utilizarea unor valțuri grele, asigurând 
un comportament sigur de deplasare pe stradă și pe ogor. Roțile de susținere pentru aparate semiremorcate pliabile 
garantează o adâncime de lucru uniform și o deplasare exacta în pantă chiar și în condiții de sol schimbătoare. 
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COMBINATOARE LEMKEN

300 872 75-105

Greutate (kg)Număr organe
active

Putere tractor (CP)

32

Lățime de lucru
(cm)

www.dicorland.ro

Combinator
KORUND

            Costurile și condițiile grele de muncă din multe ferme agricole necesită utilaje cu performanță ridicată și care
oferă cea mai bună calitate a muncii. O pregătire precisă a patului germinativ, precum și productivitatea ridicată a  
suprafețelor cu costuri de uzură reduse reprezintă astăzi argumente decisive în favoarea utilizării combinatoarelor
purtate pentru pregătirea patului germinativ. În plus  față de echipamentele pentru pregătirea patului germinativ acți- ,
onate prin prize de putere, combinațiile pasive pentru patul germinativ capătă un rol important în prelucrarea secun-
dară a pământului pentru cereale, rapiță și culturi de rând. Prin combinatorul pentru pat germinativ Korund 8, 
LEMKEN oferă un utilaj cu posibilități versatile de echipare, ce îndeplinește toate cerințele agricole pentru pregătirea 
patului germinativ perfect. Patul germinativ ideal reprezintă baza dezvoltării optime a plantelor. Terenul agricol lu- 
crat trebuie să bine nivelat și, în același timp, să afânat pe întreaga lățime a utilajului și pe toată adâncimea de
lucru.

450 1410 110-155

600 1952 150 - 210

750 2860 185 - 265

KORUND  8 / 300

KORUND  8 / 450

KORUND  8 / 600

KORUND  8 / 750

48

64

80

900 3268 225 - 315KORUND  8 / 900 96



Combinator
SYSTEM-KOMPAKTOR
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300 14302 x 1.5mS300

400 1650S400

Număr organe
activeNumăr panouri Greutate (kg) Putere tractor

(CP)
L ucru

(cm)

12

16

90 - 120

120 - 160

LEMKEN

500 2103K500

600 2703

20

24K600

2 x 2m

2 x 1,5m /
1 x 2m 150 - 200

180 - 2404 x 1.5m

Combinator KARAT 12
Pentru procedeele de cultivare fără plug, în special pe soluri grele, 
Karat 12 este cel mai potrivit pentru prelucrarea de suprafață și la  
adâncimi mai mari. În condițiile echipării cu 4 rânduri de brazdare și   
unei distanțe între br zdare de 23,4 cm, distanța de 90-80-90 cm ă
dintre grinzi oferă spațiu liber suficient pentru a preveni înfundările.  
Datorită repartizării simetrice a dinților se previne tracțiunea   
laterală și afundarea unilaterală a echipamentului, fiind optimizată  
menținerea ulterioară a traseelor. Poziția roților de palpare de lângă  
primul rând de dinți asigură ghidarea optimă a cultivatorului.

400 533023,4

A

600 6520

7270

Număr organe
active

e
organe (cm) Greutate (kg) Putere tractor

(CP)
ucru

(cm)

180 - 340

270 - 510

314 - 595

23,4

23,4

A

A 700

17

25

29

500 559023,4 224 - 42521

A

LEMKEN

KA 500 

KA 600 

600

500

600

2 x 1,5m /
1 x 2m

4 x 1.5m

20

24

3670

27032703

4270

150 - 200

180 - 240

Cu modelul System-Kompaktor de la LEMKEN cu lățimi de lucru  
cuprinse între 3 și 12 m, pregătirea patului germinativ se realizează în  
cadrul unei singure treceri.  
System-Kompaktor reprezintă echipamentul ideal pentru pregătirea 
unui pat germinativ mărunțit, cu adâncime uniformă, reconsolidat   
corect, în special pentru sfecla de zahăr și semințe mici precum  
rapița. Modelul System-Kompaktor obține adesea calitatea de lucru  
dorită după o singură etapă de lucru. 
Productivitatea suprafeței este semni cativ mai mare decât la 
echipamentele acționate prin prize de putere.  
Modelul System-Kompaktor creează premisele unei germinări  
uniforme a semințelor si procent maxim de r s rire. Adâncimea de    ă ă
lucru prestabilită se menține cu precizie chiar și în condiții de  
pregătire a solului la adâncimi mici.  
Combinațiile variate între t v lugi și unelte permit o mărunțire și o ă ă  
reconsolidare optimă a patului germinativ, adaptate la condițiile  
actuale ale solului.
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CULTIVATOARE ȘI COMBINATOARE
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Cultivator
DRACULA

            Putere şi productivitate sunt principale caracteristici ale cultivatorului combinat DRACULA, cel mai
performant model din gamă dintre utilajele propuse de Maschio Gaspardo pentru prelucrarea terenului. DRACULA
îmbină într-un singur utilaj avantaje precum e viteza şi calitatea muncii: datorită combinaţiei de discuri şi
ancore, cultivatorul rezolvă într-o singură trecere gestionarea reziduurilor de culturi, aerarea terenului, nivelarea şi
pregătirea patului germinativ. DRACULA este un cultivator combinat compus din 3 secţiuni de lucru, în măsură să
îngroape resturile vegetale, să decompacteze straturile din adâncime şi să recompacteze terenul. Posibilitatea de a
regla are secţiune în mod independent îi permite utilajului DRACULA să se adapteze necesităţilor ărui teren
printr-o flexibilitate de utilizare la 360°.

430 8450

Număr de ancore

280 - 360

Putere tractor (CP)

9

Greutate (kg)Lățime de 
lucru (cm)

DRACULA 430

Număr de 
discuri

18

630 10590 330 - 55013DRACULA 630 26



Cultivator SANDOKAN

400 4403 120-150300

Greutate (kg)Lățime totală
(cm)

Putere tractor (CP)Lățime de
lucru (cm)

Combinator GRATOR
GRATOR este un vibrocultivator destinat pregătirii patului germinativ într-o 

singură trecere. Bara de nivelare frontală uniformizează solul în timp ce 

numeroase organe active elastice (10/metru), îl toacă mărunt, fiind urmate 

de tăvălugul colivie dublu care nivelează terenul. Cadrul este ușor, dar 

extrem de robust. Lățimi de până la 6 metri sunt disponibile pentru 

versiunile purtate și până la 12 metri pentru versiunile tractate.

SANDOKAN 400

Cultivator KSP FENIX

KSP 42

Combinatorul KSP FENIX MADARA este destinat prelucrării terenului

rapid și eficient având costuri reduse. Are în componența sa organe active

elastice fabricate din oțel, tăvălugi atât frontal cât și posterior. Este

disponibil în variante cu lățimi de lucru de la 4,2 metri până la 5,8 metri.

KSP 58

25

Cultivator KNSO

Greutate (kg)Lățime totala
(cm) Putere tractor (CP) Adâncimea

de lucru (cm)

KNSO 3 L

Lățime de
lucru (cm)

Adâncimea
de lucru cm

10

500 5220 140-170300SANDOKAN 500 10

600 5845 160-190300SANDOKAN 600 10

450 1815 110-130250

Greutate (kg)Lățime totală
(cm)

Putere tractor (CP)Lățime de
lucru (cm)

GRATOR 450

Adâncimea
de lucru (cm)

10

600 2600 140-170250GRATOR 600 10

900 8070 230-250350GRATOR 900 10

Greutate (kg)Lățime totală
(cm)

Putere tractor (CP)Lățime de
lucru (cm)

Adâncimea
de lucru (cm)

KNSO 4,5 L

KNSO 6 L

KNSO 7,5 L

KNSO 9 L

65-115

95-145

110-180

125-215

145-250

300

450

600

750

900

2-12

2-12

2-12

2-12

2-12

1160

2000

2600

3300

3800

www.dicorland.ro

1210

1680

300

300

300

300

300

420

580

280

280

100-130

150-180 2-12

2-12

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MADARA AGRO

MADARA AGRO

Utilaj greu semipurtat de tip compactor, folosit pentru pregătirea patului

germinativ, cu posibilitate de lucru în teren dificil și uscat, direct în arătură.

Configurația acestui tip de combinator și așezarea organelor active îl fac

să pregătească terenul în timp optim și perfect pentru un semănat de

calitate

Combinator pentru suprafețe compacte, purtat, prelucrează rapid terenul 

având costuri scăzute și o eficiență de manevrare ridicată. Reprezintă solu-

ția optimă pentru pregătirea terenului în vederea semănatului. Acest com-

binator are bara de nivelare frontală, organe active cu arc elastic și dublu 

tăvălug posterior ce fac posibilă nivelarea, tăierea și mărunțirea terenului 

pentru pregătirea patului germinativ



26

PLUGURI LEMKEN

5-9 80 / 85 / 90 200 - 360

Spațiu sub grindă
(cm)Cadru (mm) Putere tractor (CP)

160x160x10

Număr de
trupițe

www.dicorland.ro

Plug

DIAMANT 16
            Ca urmare a dezvoltării continue a fermelor, cerințele pentru plugurile reversibile semi-purtate moderne sunt
din ce în ce mai mari. Cu plugul reversibil semi-purtat Diamant 16, LEMKEN vine în întâmpinarea acestor cerințe
ridicate în ceea ce privește manevrarea facilă, calitatea muncii și rentabilitatea ridicată. Plugul este deosebit de
manevrabil, astfel încât să se poată întoarce cu ușurință la capetele înguste de solă în vederea unei productivități
ridicate. Reglarea cu ușurință a lățimii de lucru a modelelor cu reglarea hidraulică a lățimii de lucru reprezintă un
avantaj pentru diferite stări ale solului și condiții meteorologice, aducând o contribuție importantă agriculturii ecolo-
gice și economice. Stabilitatea deosebit de ridicată corespunde performanțelor de tracțiune crescânde ale tractoa-
relor în cazul unor lățimi de lucru mai mari.

5-9 80 / 85 / 90 200 - 360

9-13 80 / 85 / 90 360 – 640

9-13 80 / 85 / 90 360 – 640

DIAMANT 16

DIAMANT 16V

TITAN 18

TITAN 18V

160x160x10

180x180x10

180x180x10

Spațiu inter-corp
(cm)

100 / 120

100 / 120

100

100



Plug EUROPAL /
         VARIOPAL
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2-3-4 90 / 100110x110x8OPAL 5

2-3-4 90 / 100VARIOPAL 5

grindă (cm)Cadru (cm)
Putere tractor

(CP)
Număr de

75 / 80

80

70 - 140

70 - 140

LEMKEN

Plug JUWEL

Plugurile EurOpal și ariOpal de la LEMKEN combină siguranța în 
exploatare și confortul de operare cu o calitate excepțională a  
muncii. Ele dispun de caracteristici de echipare cuprinzătoare și de  
accesorii variate, pentru ca fiec are agricultor și contractor să poată  
alege echipamentul optim pentru cerințele sale privind prelucrarea  
de bază a solului. Printre acestea sunt incluse numeroase opțiuni  
pentru alegerea distanței dintre trupițe și a înălțimii cadrului,  
variante cu și fără trepte pentru ajustarea lățimii de lucru, precum și  
sisteme mecanice sau hidraulice pentru protecția la suprasarcină. 

4-5 90 / 100OPAL 6

3-4-5 90 / 100

80

80VARIOPAL 6

110x110x8

110x110x8

110x110x8

120 - 150

90 - 150

Generația de pluguri Juwel îmbină într-un mod ideal siguranța în 
exploatare, confortul de operare și calitatea lucrărilor. ecanismul  M
rotativ hidraulic cu limitare a basculării asigură un spațiu liber    
generos între roata de susținere și sol. Acest lucru face ca rotația   
plugului să fie deosebit de sigură. Plugul Juwel se poate echipa cu   
cormane DuraMaxx, ale căror componente sunt fabricate fără   
găuri și ștanțări. Acest lucru permite utilizarea unor oțeluri deosebit  
de rezistente la uzură, ce garantează o duritate maximă și o durată   
de utilizare îndelungată. 

3-4-5-6 90 / 100120x120x107M / 7MV

3-4-5-6-7 90 / 100

90 / 100 / 120

grindă (cm)Cadru (cm)
Putere tractor

(CP)
Număr de

70 - 200

90 - 333

120 - 400

140x140x10

160x160x10

8M / 8MV

10 / 10MV 3-4-5-6-7

80 / 85

80 / 85

80 / 85 / 90

LEMKEN
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PLUGURI

6 3580 8-15230-280

Greutate (kg)Cadru (mm) Putere tractor (CP)

160x160

Lățime
de lucru (cm)

Număr de
trupițe

www.dicorland.ro

Plug

MIRCO
           Plugul semipurtat Mirco îmbină calitatea şi tehnologia, garantând performanţe excelente. Toate reglajele sunt
controlate direct din cabină. Operatorul poate seta inclusiv tipul de lucrare (cu roţile în sau în afara brazdei),
lăţimea de lucru a trupiţelor şi a primei trupiţe. Adâncimea de lucru maximă este de 40 cm şi este controlată de 2
roţi (versiunea în afara brazdei), pentru a obţine întotdeauna un plan de lucru precis. Confort maxim inclusiv pe
stradă, datorită roţii de transport lată de 500 mm, prevăzută cu amortizor hidropneumatic. Roata posterioară de
500 mm lăţime şi 1040 mm înălţime creează un plan de sprijin amplu, reducând tasarea şi garantând performanţa,
chiar și pe terenuri umede şi evitând scufundarea plugului.

7 3820 8-15260-300

8 4060 8-15300-350

8+1 4460 8-15350-400

MIRCO 6

MIRCO 7

MIRCO 8

MIRCO 8+1

160x160

160x160

160x160



Plug UNICO

Aratul rămâne lucrarea agricolă cea mai ră ată 
în Europa. Avantajele sunt nenumărate datorită combina
efecte bene , atât din punct de vedere agronomic, cât 

. Madara propune plugurile PLNR, e e și practice, 
având două tipuri de cormană u lamelară. Plugurile de 3 
și 4 trupițe sunt purtate, pe când cele de 5 și 6 trupițe au în dota-
rea standard roată combinată de adâncime și transport.

29www.dicorland.ro

2-3-4 95-160110x110

3-4-5 100-210120x120

3-4-5-6 120-310140x140

Greutate (kg)Cadru Putere tractor (CP) L
de lucru (cm)

Număr de

999

1170

2068

30-35

30-40

40-45

955/945 70-110100x150PLNR 3

1200/1180 90-130100x150PLNR 4

2070/1960 160-280150x150PLNR 5

Greutate (kg)Cadru Putere tractor (CP) L
de lucru (cm)

Număr de

2350/2220 200-300150x150PLNR 6

3

4

5

6

36

40

44

48

Plug
PLNR PERELIC

MASCHIO GASPARDO

MADARA AGRO

Noutățile principale ale acestor pluguri sunt reprezentate de 
“SmoothSet” care prezintă un sistem inovator ce permite 
reducerea solicitărilor asupra cadrului cuplajului, reglarea 
primei e inclusiv la plugul în are, fără a a lă
de lucru pentru un randament sporit al tractorului. 
Datorită sistemului de reglare a plazului ” a gamei 
ample de cormane (clasice sau de tip lamelar), răsturnarea 
brazdei îngroparea resturilor vegetale sunt garantate. Pentru 
ocolirea obstacolelor în timpul lucrului plugurile UNICO sunt 
dotate cu două sisteme de sig și anume cu bolț de 
forfecare și cu sistem hidraulic Non Stop. 

Modelul Unico înglobează ultimele tehnologii ale grupului 
Maschio Gaspardo pe segmentul plugurilor este construit 
având la bază concepte de versatilitate te, pentru a 
ob o arătură de calitate. Acesta poate dotat cu sistemul 

ARIO), cu reglare continuă, care permite setarea lă de lucru 
direct în câmp sau cu reglarea mecanică (PASSO), ce se 
realizează cu ajutorul unui sistem de tip “cu bolț”. 

Toate suporturile plăcile sunt prinse în uri pe cadru. Lipsa 
punctelor de sudură garantează rezist stabilitate sporite, 
inclusiv sub unor solicitări mari.

3-4-5-6 160-350160x160XL 2130 33-45
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PRESE DE BALOTAT
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Presă baloți

MONDIALE 120 COMBI
            Este presa pentru baloți rotunzi cu cameră cu role care reprezintă soluția perfectă pentru operațiunile de
balotare și înfoliere cu un singur utilaj. În timpul recoltării produsul este tăiat, balotat și înfoliat într-o singură operați-
une, reducând considerabil timpul petrecut pe câmp și îmbunătățind caracteristicile calitative ale produsului. O
singură trecere pe câmp reduce tasarea solului, timpul de lucru și consumul de combustibil. Toate funcțiile presei
MONDIALE 120 COMBI sunt complet automate, disponibile două sisteme de tăiere, două tipuri de legare și
una dintre cele mai rapide mașini de înfoliat cu două sisteme de tensionare a foliei de pe piață.

2200 5900

Diametru balot (mm)

80-110

Putere tractor (CP)

1200

Greutate (kg)Pick Up (mm)

MONDIALE CUT

2200 5980 95-1301200MONDIALE ULTRACUT



FTA 55 este o mașină de înfoliat satelit cu două brațe, modelul de 
top al MASCHIO GASPARDO. Disponibilă într-o singură versiune, 
datorită cuplajului de tip tractat, poate combinată cu tractoare de 
mică putere. Utilajul este echipat cu un cadru coborât și cu roți 
tandem pentru a asigura deplasarea lină chiar și pe teren denivelat. 
Datorită sistemului de încărcare și balotare cu roți de sprijin, FTA 55 
este compactă, ușor de utilizat și are o capacitate mare de a 
încărca baloți grei. Sistemul de înfoliere satelit cu două brațe 
permite lucrul cu baloți de până la 1,8 m și 1.200 kg. Controlul 
complet automat al diferitelor faze de lucru, încărcare-înfoliere-
descărcare, permite tehnici de control proporțional care asigură 
viteza, ușurința și siguranța muncii. Acesta oferă operatorului 
controlul complet al mașinii de înfoliat din cabina tractorului.
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Presă ENTR

2000 1900 65-801200

Greutate (kg)
(mm)

Putere tractor (CP)

Modelul ENTR 120-150 a fost proiectat pentru a răspunde ce-
rințelor întreprinderilor agricole mici și mijlocii care necesită o presă 
pentru baloți rotunzi cu cameră cu întreținere redusă, ușor de 
utilizat și care poate agregată cu tractoare de mică putere. 
Camera de balotare cu bare este echipată cu un sistem de lanțuri 

și rezistent, care asigură o durată lungă de viață și o capacitate 
de lucru bună. Datorită diverselor reglaje ale pick-up-ului și greblei 
de apăsare a brazdei, acest utilaj este indicat pentru recoltarea 
diferitelor tipuri de produse, atât umede, cât și uscate. Datorită 
dotărilor standard și dimensiunilor sale compacte, cu centru de 
greutate coborât, este ideală și în spații înguste și zone deluroase.

P

2000 2200 65-801500

Presă  
165 HTC

Gama EXTREME este prevăzută din fabrică cu sistemul GEOME-
TRIE VARIABILĂ  care conferă presei pentru baloți rotunzi carac-
teristicile câști gătoare ale unui utilaj cu cameră variabilă și avan-
tajele camerei fixe , putând fi astfel definităca o presă pentru baloți 
rotunzi hibridă. Produsul poate fi comprimat imediat, ca în cazul 
camerei variabile, dar prin ridicarea brațului basculant este posibilă 
și crearea un spațiu gol, ce permite obținerea miezului moale și a 
formei clasice de stea, ca în cazul presei pentru baloți rotunzi cu 
cameră fixă. 

2200 2540 65-90500-1650

Greutate (mm)
(mm)

Putere tractor (CP)

C

Pick up (mm)

www.dicorland.ro

Mașină de înfoliat
FTA 55 

120 - 180 1200 14202

Greutate
ma g)

Număr de Greutate

A 55

Diametru

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO
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Atomizor

Diametru 
ventilator (mm)

Grup de 
comandăCapacitate (l) H2O

Putere tractor
(CP)

329

423

634

600-700

600-700-800

700-800

RVC

RVC

RVC

45

45

30 22-42

22-42

22-42

EXPO este atomizorul purtat cu capacitate între 200 și 600 de litri. 
Compact și ușor, poate echipat cu unitățile de ventilație POST, 
A ANT și JET , care permit numeroase posibilități de personalizare.

Atomizor KAMBA
CANNONE

Atomizor purtat cu tun pentru stropirea la distan ă a plantelor, serelor 
și a plantelor cu tulpini înalte. Tunul atomizorului se poate înclina i 
este reversibil datorită sistemului hidraulic. Unitatea CANNONE 
permite proiectarea tratamentului pe verticală până la 30 m și pe 
orizontală până la 40m. Diferitele configurații ale capului de pulveri-
zare permit adaptarea la orice necesități datorită unei game largi de 
extensii, difuzoare și melci. olumul de aer furnizat poate ajunge la 
24.500 m³/h.

Atomizor FUTURA

Diametru 
ventilator (mm)

Grup 
de comandăCapacitate (l)

A 1600

A 1000

A 600

H2O

A 2000

1100

1100

2150

3150

700

800-900

800-900

800-900

62

135

135

102

Atomizoarele tractate sunt potrivite pentru acoperirea culturilor cu 
suprafețe mari, datorită autonomiei lor extinse. Se caracterizează 
printr-un șasiu din oțel zincat la cald, ecartament variabil, rezervor 
din polietilenă, agitator hidraulic puternic cu presiune ridicată și 
joasă (cu furtun perforat), roți cu ecartament variabil și timonă cu 
inel de tractare cu posibilitatea de omologare pentru circulație. Sunt 
echipate cu , ajustaj de spălare recipient, sistem de 
spălare a circuitului și, pentru modelele mari, PREMIX cu duze de 
spălare a sticlelor (ca dotare standard) între 1000 și 3000 de litri.

Grup
de comandăCapacitate (l)

KAMBA 1000

KAMBA 600

KAMBA 400

H2O
Putere tractor

(CP)

423

634

1062

455

455

455

RVC / GCPE 

RVC / GCPE 

RVC / GCPE 

15

15

75

75

75

15

Diametru 
ventilator (mm)

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO

45 - 85

45 - 85

45 - 85

45 - 85

Putere tractor
(CP)





ACCESORII PRELUCRARE TEREN 

Cărucior hidraulic de transport Kit de cuplare rulou hidraulic 

Vârf cu cuplaj rapid cu înveliș Widia
MP4N

Cormană elicoidală cu lamele. Adâncime de lucru 20 - 35 cm. 

Lățime de lucru 30 - 55 cm. Pentru soluri medii/argiloase. 
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ACCESORII SEMĂNĂTORI 

www.dicorland.ro

Brăzdar disc Ø 355 mm

Separator îndepărtare resturi

vegetale doar cu brăzdar cu

disc cu Ø 355 mm

Roată din oțel apăsare semințe

Ø 295 mm – incompatibilă cu

brațe frontale acoperire semințe 

Kit aplicare microgranulator

pentru tratamente diverse

2 rânduri

- NINA 250 l 75/19 ieșiri (demontată)

demontată)

- NINA 300 l 95/23 ieșiri (demontată)

demontată)

SIMPLE TSH

MULTICHECK MULTICONTROL V1200
Număr maxim de rânduri: 12; Contabilizarea

parţială sau totală a suprafeţei lucrate; Alarmă
de control al semănatului; Senzor de viteză. 

 

Contabilizarea parţială sau totală a suprafeţei
lucrate; Viteză de lucru; Marcator de rezervă;

Control rotaţii dozator; Alarmă nivel de semințe
în buncăr; Control turații ventilator. 

Contabilizarea parţială sau totală a suprafeţei
lucrate; Viteză de lucru; Control rotaţii dozator;

Alarmă nivel de semințe în buncăr;
Control turații ventilator. 

Contabilizarea parţială sau totală a suprafeţei
lucrate; Viteză de lucru; Marcator de rezervă.

MCE 6000
Număr maxim de rânduri: 6; Contabilizarea

parţială sau totală a suprafeţei lucrate; Viteză
de lucru; Alarmă de control al semănatului;
Vizualizarea densității/ distanței de semănat;
Pregătire pentru închidere electrică rânduri; 

Senzor de viteză.

TERA 7
j ecran tactil color 7'' 

- Meniuri în diferite limbi selectabile 
- Suport de montare 

- conectare echipament ISOBUS (UT) 
Actualizare sistem GENIUS MASTER 

Port USB (doar pentru actualizarea sistemului). 

TOUCH 800
- Memorie USB - Port USB 

- conectare echipament ISOBUS (UT) 
- Import hărți recomandate (TC-BAS) 
- Export informații activități (TC-BAS) 
- Control automat secțiune (TC-SC) 
- Debit variabil automat (TC-GEO) 

BUNCĂR PENTRU IARBĂ
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Sisteme de irigații

www.dicorland.ro

Gamă diversificată, pliată pe solicitările din ter
Sisteme robuste, fiabile, care înglobează o multitudine de elemente inovatoare
DIGITAL IRRIGATION 4.0 permite controlul integrat al tuturor sistemelor de irigat din 

SISTEME DE IRIGAȚII IRTEC

IRTEC
HIPODROM
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Pivot mobil ș

Liniară

HIPODROM
(Liniară cu pivotare)

Rotire 360

Rotire parțială Rotire cu unghi
variabil

Alimentare
hidrant

Cu aripă
dublă

Pivotare
externă Pivotare

externă/
internă

Pivotare
externă cu 
deplasare
liniară

Alimentare
canal

www.dicorland.ro

IRTEC

IRTEC

IRTEC

Pivotul IRTEC este construit dintr-o structură galvanizată compac-
tă, special creată să asigure robustețe și e ță ridicată în utili-
zare. Centrul său, cu un sistem unic de elemente rotative de legă-
tură, garantează o rezistență crescută la forțele aplicate de seg-
mente. Segmentele sunt disponibile în lungimi cuprinse între 48m și 
66m și diametre între 133mm și 203mm. Acestea sunt compuse din 
țevi identice iar structura modulară permite toate urațiile 
posibile, pentru o adaptare optimă la condițiile din teren.

Este sistemul de irigat optim pentru suprafețele rectangulare. Un 
sistem de ghidaj prin șanț sau cablu de oțel, asigură o precizie 
ridicată a operarii în linie dreaptă, mulțumită sistemului i-CAN care 
vine în urația standard. Carturile centrale au o capacitate 
ridicată de tractare, care îi asigură autonomie sporită în operare. 
Sistemul plutitor de absorbție special creat de IRTEC, permite rea-
lizarea acestor echipamente cu posibilitatea alimentării directe din 
canal.

HIPODROM-ul este sistemul liniar care înglobează perfect atât 
caracteristicile pivotului, cât și al liniarei, capabil să opereze atât 
în linie dreaptă, cât și în pivotare, mulțumită sistemului său de 
distribuție a apei cu duze duble. Pivotarea internă sau externă a 
segmentelor, asigură maximul de acoperire a solelor cu forme 
complexe. Cartul central dispune de o putere de tractare unică în 
acest segment, capabil să opereze cu lungimi de furtun de până 
la 270m. În urația standard vine echipat cu un display de 7 
inch, care permite atât monitorizarea diferiților parametri de 
funcționare, cât și memorarea programului de lucru.
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TAMBURI IRTEC

Tambur

IRTEC MUSTANG / MAGNUM MTP

Motopompă încorporată 75CP - 175CP
Lungime furtun de până la 850m
Diametru furtun de până la 160mm
Full Hidraulic

Calculator “SMART” cu posibilitate upgrade la DIGITAL IRRIGATION 4.0 

Probabil... cea mai performantă turbină de pe piață
Șasiu pe 4 roți cu ridicare hidraulică

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Tamburi Model FBT
(linia de gradină)

IRTEC

Tamburi de mici dimensiuni, ideali pentru legumicultură sau
irigarea terenurilor de sport.
• Diametru furt
• Lungime furt
• Cutie de viteze eaptă 
• Retragere a furtunului cu turbină 
• Indicator de presiune la intrarea în mașină

Tamburi Model G
(linia agricolă)

Motopompe de mici
dimensiuni

• Motor Lombardini sau Perkins
• Pompă Rovatti sau Caprari
• Putere începând de la 8 CP
• Pornire electrică
• Accesorii aspirație – refulare î urația standard

Motopompe medii sau mari

C urate în funcție de consumul sistemului de iriga
• Motor I
• Pompă RO ATTI sau CAPRARI
• Putere începând de la 50 CP până la 272 CP
• Pornire electrică
• Calculator ELCOS CEM 250
• Accesorii aspirație – refulare î urația standard
• Cadru metalic cu rezervor încorporat
• Sistem de amorsare automată Kirpy

IRTEC

IRTEC

IRTEC

Tamburi de dimensiuni medii sau mari, se pliază pe toate 
solicitările din teren

Ridicarea căruciorul ea apelor hidraulice, cu 
pompa hidraulică manuală

Întoarcere mecanică a tamburului 360º

Egalizator de viteză mecanic

Indicator de presiuni la intrarea în mașină

Retragere a furtunului cu turbină

Accesorii și tambur vopsite cu vopsele epoxidice 

Diametre furtun
Lungime furt

Tahometru

Turbină poziționată direct pe cutia de viteze 
Transmisie pe coroană dințată

Filtru de apă

Sistem de ghidare a furtunului

Posibilitate retragere pe cadran

Furtun flexibil de conectare
Șasiu și sistem de întoarcere galvanizate la cald

Furtun din polietilenă realizat din materie primă nealterată

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ACCESORII SISTEME DE IRIGAȚII IRTEC
CALCULATOR EASY RAIN

ații tehnice:

Pau ă (întârzierea închiderii/deschiderii valvei) în ore și minute.

Informa te pe displa :

iteza de lucru actualizată în m/h.
iteza de lucru programată în m/h.

Lungimea furtunului strâns și cea
care rămâne de strâns în m.
Alarmă baterie scăzută.
Timpul programat și rămas al pa-
uzei inițiale.
Timpul programat și rămas al pa-
uzei .

COMUTATOR DE PRESIUNE PENTRU EASY RAIN

Împreună cu calculatorul EAS RAIN oprește tamburul în con-
dițiile în care stația de pompare nu mai asigură presiunea ne-
cesară funcționării și stă în stand by până când presiunea re-
vine la valoarea inițială.

PANOU SOLAR

Acumulează energie pe care o stochează într-o baterie, din
care se alimentează ulterior calculatorul tamburului. În acest
fel, se evită situațiile în care bateria se descarcă în timpul cam-
paniei.

FILTRU DE AP

Este montat la intrarea în tambur și previne absorbția de
impurități, protejând astfel turbina. Deși ltrul de apă este un
accesoriu opțional, toți tamburii comercializați de Dicor Land
vin cu acesta în dotarea standard.

COMPRESOR DE GOLIRE

VALV  DE ÎNCHIDERE

Sistem de golire a furtunului tamburului la nal de campanie
sau atunci când tamburul urmează să e deplasat pe distanțe
mari, fără a mai  necesară operațiunea de desfășurare –
înfășurare completă a acestuia.

ÎN L TOR DE PORUMB

HIDRAULIC  POZI IONARE

Pentru o manipulare mai facilă, se poate instala un sistem
hidraulic pentru rotirea tamburului, piciorul de sprijin sau ea
sapelor. În această manieră, tamburul poate dotat cu unul sau
mai multe sisteme hidraulice, în funcție de solicitările clientului.

Element metalic flanșat care mărește înălțimea tunului asper-
sor pentru irigarea plantelor înalte, fără afectarea rândurilor 
de lângă căruciorul aspersor.

CALCULATOR CIM 131 (Motopompe)

CALCULATOR CIM 137 (Motopompe)

Permite setarea presiunii de lucru și controlul asupra turației
motorului motopompei, în funcție de numărul de consumatori.
Instrumente digitale  contor de ore, indicator presiune ulei,
termometru pentru ulei sau apă, cronometru, presiune apă,

RETRAGERE MOTORIZAT

Sistem de retragere care permite renunțarea la turbină,
direcț ionând întregul f lux de apă către tunul tamburului.
Recomandată mai ales în condiții de presiune scazută la stația
de pompare.  

MOTOPOMPA ÎNCORPORAT

Motopompa încorporată oferă posibilitatea utilizării acesteia în
două maniere diferite. Când tamburul este alimentat de la hi-
drant aceasta are rolul de BOOST, mărind presiunea inițială de
intrare la presiunea de lucru dorită. Când alimentarea se face
din canal, motopompa asigură întregul necesar de debit și
presiune al tamburului.

SISTEM AMORSARE KIRPY

Permite amorsarea pompei cu ajutorul sistemului de eva-
cuare a gazelor de eșapament. La pornirea motopompei se co-
nectează sistemul la țeava de eșapament, iar gazele sunt împin-
se prin intermediul unui furtun până la pompă, realizându-se
astfel amorsarea acesteia.

www.dicorland.ro

Pauza inițială (întârzierea de pornire) în 
ore și minute

Programarea și menținerea vitezei de 
retragere a tamburului, păstrând-o 
constantă pe toată durata retragerii.

În caz de alarmă, computerul 
pornește valva (dacă există) 
ceea ce va duce la oprirea 
stației de pompare.

Alarma pentru programare 
incorectă sau defecțiuni.

Timpul necesar p ul 
sesiunii de irigat.

Asigură închiderea alimentării cu apă a tamburului la ul sesiunii de 
irigare, prevenind în acest fel consumul inutil de apă sau inundarea 
suprafeței din jurul tamburului. Poate mecanică (în cazul tamburilor 
fără calculator) sau electrică (atunci când tamburul este prevăzut cu 
un calculator

Suplimentar față de CIM 131, 
permite atașarea unui card SIM și 
controlul/monitorizarea de la dis-
tanță
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HEDERE OLIMAC
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OLIMAC
DRAGO GT

Hedere

OLIMAC este singurul producător de hedere din lume care își produce transmisiile în fabrica proprie

Control al calității pe fiecare componentă a hederului.
4 sisteme de siguranță pe fiecare rând al hederului (DRAGO GT)
Plăci depănușătoare reglabile automat cu amortizare
Transmisii de maximă precizie, realizate din aliaj de oțel-aluminiu



Heder DRAGO GT
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Heder DRAGO 2

Heder DRAGO GOLD

Are multe caracteristici exclusive care permit ob-
ținerea unei recolte fără pierderi și o viteză de lu-
cru mai mare, chiar și în condiții extreme. Spirala 
hiperdimensionată, lanțurile culegătoare dotate cu 
dinți de cauciuc și sistemul de tăiere cu discuri din 
oțel călit contrapuse, fac din DRAGO GOLD un 
echipament unic de recoltat floarea soarelui, 
asigurând o v i teza mare de lucru fără
pierderi. Este disponibil în variante cu cadru x fără 
tocător de la 6 la 18 rânduri și cadru x cu tocător 
de la 6 la 16 rânduri.

www.dicorland.ro

OLIMAC

Noua serie de hedere DRAGO 2 este mai -
cientă, productivă și bogată în accesorii decât 
modelul precedent. Un adevarat concentrat de 
tehnologie înaltă și calitate extraordinară, care 
permit recoltarea totală, fără pierderi de pănu-
șe și boabe, precum și rapiditate de lucru. Este 
disponibil în variante cu cadru x de la 4 la 24 de 
rânduri și cadru rabatabil de la 5 la 18 rânduri.

Este dezvoltat într-o fabrică hipertehnologizată 
și este rezultatul unei activități continue de cer-
cetare și experimentare. Caracterizat printr-o 
abilitate deosebită, vine în dotarea standard cu 

două  noutăț i  ex t raord inare :  p lăc i  de -
pănușătoare cu amortizare reglabile automat și 
tocător de coceni dublu cu Efect de Forfecare. 
Este disponibil în variante cu cadr x de la 4 la 
24 de rânduri și cadru rabatabil de la 6 la 18 
rânduri.

OLIMAC

OLIMAC
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ACCESORII HEDERE OLIMAC
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DISTRUGĂTORI DE CIOTURI

Elemente metalice care se montează pe cadrul hederului, în dreptul roților 
combinei și au drept scop protejarea anvelopelor acesteia. În timpul 
deplasării combinei, acestea culcă și presează resturile de coceni, evi-
tând astfel degradarea rapidă a anvelopelor. 

ELEMENTE DE PROTECȚIE DIN CAUCIUC

Se montează p ecare secție a hederului și au rol în prevenirea pierde-
rilor de pănușe în zonele deluroase sau cu denivelări. Accesoriu cunoscut 
de fermieri drept “urechi de elefant.”

GRILAJ PROTECȚIE FLOAREA SOARELUI

Accesoriu extrem de util la recoltarea florii soarelui, previne pierderile atât 
în zona din spate a hederului, cât și în lateralele acestuia. Grilajul de floarea 
soarelui diferă ca și lungime în funcție de dimensiunile hederului.

KIT FLOAREA SOARELUI

Acest accesoriu oferă posibilitatea utilizării unui heder de porumb la re-
coltarea de floarea soarelui. Este un sistem cu tăiere activă, format dintr-un 
rotor cu 3 dinți de tăiere care nu necesită ascuțire. Rotorul este acționat de 
lanțul culegător, iar tăierea se face în partea mediană a secției, cu ajutorul 
unei plăci metalice contrapuse. 

KIT COPIERE TEREN

Format din 2 senzori laterali, acest kit ridică automat hederul atunci când 
sesizează diferențe de nivel, pentru protejarea acestuia.

AUTO PILOT

MELC LATERAL

Construcția cu pro l jos a melcilor laterali permit culegerea totală a 
cocenilor, chiar și a celor foarte scurți sau care atârnă.

Sistemul AUTO PILOT este compus din 2 senzori situați pe secția centrală 
a headerului, care citesc poziția acestuia în raport cu rândul de porumb / 
floarea soarelui recoltat. În combinație cu funcția AUTO STEERING a com-
binei, rezultă ghidajul automat al acesteia pe rândul de cultură.
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APV

Microgranulatoare
Semănători pneumatice
Fertilizatoare

Sunt echipamentele universale care se potrivesc pentru orice se- 
mănătoare, grapă cu discuri sau cultivator  având ca scop execu-,  
tarea a două lucrări dintr-o singur  trecere pentruă

Aplicatorul de lichide LF 600 M1 a fost dezvoltat pentru utilizarea 
avantajelor semănătorilor pneumatice PS, precum și pentru îngră- 
șăminte lichide. Este posibilă aplicarea îngră ământului lichid în ș
diferite operațiuni, cum ar fi însămânțare (înlocuirea atât a îngrășă- 
mântului de bază cât și a celui starter), grapare și cultivare. LF600 
M1 poate fi folosit și în cultura ecologică. Datorită utilizării simultane 
a fertilizării și a prelucrării solului, economisiți o cursă suplimentară, 
adică timp și bani. 

6

hidraulică

Volum rezervoare (litri)

hidraulicăelectrică

2kg / min

8 sau 16

electrică

APV PS  120 – 1600 M1/M1D
Administrarea îngrăș mântului microgranulat împreună cuă  să-
mânța, montat direct pe semănătoare,
Semănarea culturilor de înverzire direct cu lucrarea de dezmiri-
știre, montat pe grapa cu discuri, scarificator sau dezmiriștitor,
Administrarea îngrășământului complex și încorporarea acestu-
ia (Fosfor și Potasiu) împreună cu pregătirea patului germinativ, 
montat pe combinator sau grapă cu discuri.

Număr ieșiri

Tipuri suflantă

Debit maxim

7-12m 12-24m4.2m 6mLățimea maximă de lucru

100 120 / 200 / 300 / 500 800 / 1200 / 1600

16 sau 32

0 - 3.5kg / min 0 - 14kg / min 0 - 30kg / min

Fertilizator
Aplicator lichide
LF 600 M1

APV

Este posibilă o aplicație dependentă de viteză;

Managementul la capăt de rând cu ajutorul senzorilor;

Acționare electrică de la priza cu 3 pini a tractorului.

Beneficii

Reducerea timpilor de lucru printr-o singur  trecereă

Reducerea costurilor de motorin  i uzur  a utilaă ș ă

Precizie a cantit ii cu localiz r  produselor administrate.ăț a ea

15 l

H 140 x l 150 x A 80

150kg

Rezervor pentru apă curată

12V / 25A

600 lRezer

Dimensiuni

Greutate proprie

Date privind performanța

Debit pompă 20l / min

APV
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UTILAJE MUNICIPALE
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Mașini de împrăștiat sare sau nisip

PRONAR T130/T131/T132
            Echipamentele PRONAR T130, T131, T132 sunt mașini de împrăștiat sare sau nisip tractate, alimentate 
din sistemul hidraulic al tractorului. Sunt dotate în configurația standard cu prelată pentru protejarea încărcăturii, 
grilaj interior de stabilizare și două unități de împrăștiere a materialului realizate din oțel inoxidabil. Lățimea de 
împrăștiere este reglabilă pentru fiecare dintre modele, între 1.800mm și 2.800mm. Structura robustă și 
caracteristicile tehnice recomandă aceste echipamente pentru întreținerea drumurilor în condiții de iarnă.



Plug zăpadă PUV

Măturătorul cu vacuum tractat PRONAR MC 2.0 este proiectat să 
lucreze cu tractoare începând de la 60 CP, echipate cu priză de forță 
de 1000 rpm. A fost conceput pentru curățarea ideală a drumurilor, 
depozitelor mari și suprafețelor mari pavate, asfalt, beton, pietre de 
pavaj. Sistemul de măturare este format din două perii de disc 
acționate de motoare hidraulice care direcționează orice murdărie 
spre centrul mașinii, unde sistemul de aspirație cu vid îl aduce la 
rezervorul pentru deșeuri care are capacitate de 2,1 m³ și este situat 
în partea din spate a echipamentului. Sistemul de aspersoare 
compus din pompă, rezervor de apă (capaci-tate 240 l) și duze, 
poate preveni în mod e  emisia de praf în timpul funcționării.

Plugurile pentru zăpadă PRONAR PU -3000 sunt instrumente 
versatile pentru cele mai lucrări din mentenanța de iarnă. 
Plugurile PU pot funcționa în 4 poziții de lucru diferite, în funcție de 
condițiile de utilizare. Sunt echipate cu o articulație din cauciuc sau 
oțel, susținută cu arc, lamă realizată din Hardox. Aceste cara-
cteristici minimizează efectele impactului cu obstacole ascunse sub 
zăpadă. Îndepărtarea zăpezii se realizează facil și plugurile standard 
vin dotate cu șine laterale pentru a ghida echipamentul. Plugurile au 
cadre cu suspensie oscilantă care asigură copierea terenului și a 
suprafeței deszăpezite.

PRONAR

Măturător ZMC 2.0

ț hidraulic
universal WWT

Brațele hidraulice multifuncționale T-420 și T-480 sunt 
montate pe dispozitivul de conectare în 3 puncte din spatele trac-
torului. Au un sistem hidraulic independent, acționat de priza de 
putere a tractorului. În funcție de instrumentul de lucru cu care vor 
echipate, acestea pot utilizate pentru îngrijirea marginilor dru-
murilor, șanțurilor, tăierea ramurilor de copaci și arbuști. Siguranța 
mecanică protejează echipamentul de avarii ce pot aparea în cazul 
lovirii unui obstacol în timpul operării. Controlul se face prin inter-
mediul pârghiei situate în cabina operatorului. Prin utilizarea brațelor 
structurale din oțel cu rezistență crescută, aceste echipamente se 
caracterizează prin rigiditate ridicată și greutate scazută.
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PRONAR

PRONAR

Mulcher ZANON TSF

ZANON
Tocătoarea TSF a fost concepută pentru utilizarea cu 
tractoare de putere medie (de la 70 până la 150CP). Este ideală 
pentru tocarea resturilor vegetale, având un cadru robust din oțel, 
rotor echilibrat electronic pe rulmenți auto-aliniați complet închiși. 
Transmisia prin curea este acționată printr-o cutie de viteze conică 
în baie de ulei. Pe rotor se pot monta cuțite tip sau ciocane.
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REMORCI ȘI CISTERNE
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Remorcă

PRONAR T700XL
         Remorca PRONAR T700XL este cel mai recent model de remorcă basculantă tandem din oferta Pronar.
Aceasta are o construcție robustă realizată din materiale de înaltă calitate, capacitate de încărcare mare și un corp
funcțional bine etanșat cu haion hidraulic cu garnituri de cauciuc, ceea ce face ca remorca să potrivită pentru
fermele mari. Construcția remorcii PRONAR T700XL este universală, echipată cu un șasiu rigid, stabil, cu bară de
tracțiune de 4 t cu amortizor și suspensie tandem pe patru arcuri parabolice.



Remorcă T654

Remorca PRONAR T680 este cel mai popular model al acestui 
producător. Suspensia pe două axe este excelentă atât pentru 
exploatarea în domeniul agricol, cât și în cel municipal. Platforma 
este realizată din oțel gros, care permite cu ușurință transportul 
produselor agricole sau a deșeurilor cu o greutate de până la 14 t. 
Mulțumită structurii sale, se poate monta ușor un sistem cu șnec 
pentru ușurința descărcării cerealelor. 

Remorca T654 de la PRONAR este una dintre cele mai mici în 
segmentul său. Construcția pe o singură axă este foarte modernă și 
durabilă. Sistemul de basculare în 3 părți asigură un nivel ridicat de 
funcționalitate. Punctul forte al acestei remorci este reprezentat de 
calitatea, e ța și durabilitatea axei, care o diferențiază de alte 
modele similare. Datorită dimensiunilor mici, poate tractată de 
orice tip de tractor.

Cisternă CV

PRONAR

MADARA AGRO

Remorcă T680

Remorcă T663
Din ce în ce mai mulți clienți apreciază utilitatea remorcilor cu axă 
tandem datorită avantajului său pe teren accidentat. Mai multă 
presiune asupra cuplajului la tractor în cazul remorcii tandem, face 
manevrarea ușoară pe terenuri și crește puterea de tractare 
a acestuia. Sistemul de basculare în 3 părți, împreună cu suspensia 
coborâtă, fac ca această remorcă să extrem de stabilă și ușor de 
utilizat.
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Cisternele Madara modelul C sunt destinate transportului apei în 
scopuri agricole și municipale. Sunt prevăzute cu sistem de frâna-re 
automat în cazul decuplării accidentale de la tractor. Capacită-țile 
disponibile sunt cuprinse între 7 m³ și 20 m³, au posibilitatea de 
atașare pompă diesel sau benzină.

www.dicorland.ro

PRONAR

PRONAR
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Fiecare dintre cele 13 autoutilitare din departamentul 
tehnic sunt echipate cu truse de scule profesionale 
ceea ce asigură posibilitatea de a interveni 
simultan în mai multe locații.

Sesizările și solicitările fermierilor sunt preluate de 
consilierii tehnici Dicor Land, cu o vastă experiență 
în utilajele și echipamentele agricole comercializate
de companie. Aceștia coordonează echipele de 
intervenție din teren, în așa fel încât sesizările și 
solicitările fermierilor să fie rezolvate corect și în cel 
mai scurt timp.

Gama variată de piese de schimb aflată în stocul 
companiei contribuie, și ea, la reducerea 
semnificativă a timpilor de intervenție.

Departamentul tehnic vine în sprijinul fermierilor
cu un program susținut de mentenanță și
întreținere atât a sistemelor de irigații cât și a
utilajelor agricole.

Colegii departamentului răspund prompt la 
toate solicitările fermierilor și asigură punerile
în funcțiune, mentenanță, serviciile de garanție,
garanție extinsă sau post - garanție.

Am răspuns mereu cu seriozitate tuturor
provocărilor primite din partea clienților.
Echipa vine cu experiență în domeniul agricol,
iar tehnologiilor moderne sunt asimilate prin
programe anuale de pregătire și specializare
în fabricile producătorilor.

Echipa de service
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VÂNZARE DIRECTĂ ÎN
FERMA DUMNEAVOASTRĂ!

...mereu aproape de fermieri !

PIESE DE SCHIMB

Departamentul Piese de schimb din cadrul compa-
niei Dicor Land are la baza politicii sale sa-
tisfacerea necesităților clienților săi și oferirea
la timp, în condiții de preț competitive, a piese-
lor de calitate, conform cerințelor reciproc 
stabilite. 

Asigurarea de servicii de o calitate superioară
constituie deviza departamentului nostru și
este realizată cu profesionalism și seriozitate
de către colegii noștri. Comercializăm piese
de schimb originale și aftermarket pentru toa-
te tipurile de utilaje agricole, cu garanție și cu
livrare în 24-48 de ore (în funcție de disponi-
bilitatea pieselor aflate în stoc). Ne bucurăm
de parteneriate de tradiție cu cei mai mulți
dintre producătorii și furnizorii prestigiosi de
piese de schimb de pe teritoriul Europei.

În fiecare punct de lucru, stocurile noastre cuprind 
o gamă variată de produse, însumând peste 
50.000 de unități originale ale unor branduri de 
tradiție

Pentru ecare fermier, indiferent de volumul 
său de lucru, utilajele agricole alese repre-
zintă cea mai importantă resursă, prin pris-
ma performanțelor, fiabilității și operațiunilor 
realizate. Din acest motiv, utilajele dumnea-
voastră merită să primească atenția cuveni-
tă,  în materie de mentenanță,  accesori i, 
consumabile și piese de schimb.

Atunci când o piesă trebuie schimbată la un
utilaj agricol, cum alegeți cel mai bun raport
calitate-preț  Aici intervenim noi, oferind
consultanța necesară în vederea soluționării
solicitărilor dumneavoastră. Puteți economisi
sume considerabile atunci când faceți ale-
gerea potrivită a pieselor de schimb. 

De asemenea, punem la dispoziție multiple metode de 
plată, precum și programe de delizare pentru fermieri.

și multe 
altele. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri în 
alegerea celor mai potrivite piese și executăm livrarea 
prompt și în cele mai bune condiții.

De asemenea, datorită multiplelor parteneriate 
încheiate și dezvoltate, putem furniza piese de schimb 
originale pentru majoritatea mărcilor de prestigiu din 
domeniul agriculturii

Maschio Gaspardo, Lemken, Mecanica Ceahlău, Steyr,

John Deere, Claas, Fendt, Massey Ferguson, Case IH,
New Holland, Deutz Fahr, Amazone, Monosem,
Vaderstad, Horsch, Kverneland, Kuhn, Pottinger

APV, Stoll.
Olimac, Madara Agro, IRTEC, Kockerling, Pronar, Zanon,



PIESE DE SCHIMB
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distribuitor autorizat în România pentru piese
de schimb și accesorii Lemken

distribuitorul principal în România pentru piese
de schimb și accesorii Olimac

distribuitorul nr. 1  în România pentru piese
de schimb și accesorii Maschio Gaspardo

distribuitorul unic în România pentru piese
de schimb și accesorii IRTEC

PIESE DE SCHIMB







,

SOLUȚII DE FINANȚARE

Dicor Land vine în sprijinul afacerilor dumnevoastră cu soluții de finanțare avantajoase

pentru toate tipurile de utilaje: LEMKEN, MASCHIO GASPARDO, MADARA, IRTEC

PRONAR, OLIMAC.

Detalii pentru obținerea finanțărilor aflați la numărul de telefon  0739 999 988.

Dobândă 0.49% – 2 ani 

                  0.99% – 3 ani

                  1.99% – 4 – 5 ani

Av 10%
Comision lunar 0.03%
Rate sezoniere

0% – 2 ani

                  1.9% – 3 – 5 ani

Av 10%

Rate sezoniere

Dobândă începând de la 0% 
Avans începând de la 5%
Perioadă de până la 5 ani
Rate Sezoniere
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   Comision analiză dosar 1.5% 
 Taxă de înregistrare 100 euro / 190 euro (tractoare)

fert țare sunt supuse unor termeni și condiții în 
funcție de mărcile utilajelor agricole și de parteneriatele cu

furnizorii acestora.

Comision analiză dosar 1.5%
Taxă de înregistrare 100 euro

Comision analiză dosar 0%
Taxă de înregistrare 100 euro
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