


2



3

Cuprins:

Încărcător compact  2020 4

de curte 2024 5

 2024 SLT 6

 2028 7

 2028 SLT 8

 2030 9

 2030 SLT 10

 2030 S 11

 2034 12

 2336/2345 13

 2336 SLT/2345 SLT 14

 3545 15

 3550 16

 4250 17

 

Încărcător articulat  4350Z 18

pe pneuri 5680Z 19

 6680Z 20

 8600Z 21

 

Încărcător articulat  2345T 22

telescopic 3550T 23

 5680T 24

 6680T 25

 8610T 26

 9630T 27

 9660T 28

Accesorii  29-39

Importatori   40-41

Observaţii   42-47



4

2020

Specificaţii tehnice: 

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de
   15 kW = 20 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.150 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.070 mm 
Înălţime de ridicare:  2.470 mm
Lungime inclusiv cupă: 3.330 mm
Rază de întoarcere:  530 mm
Greutate operaţională: 1.400 kg
Capacitate de ridicare: 1.200 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 750 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 350 kg 
Viteză:    0-12 km/oră 

Standard: 

Conducere hidrostatica 4 x 4 printr-o pompa hidraulica dubla, control prin pedala 
de picior, contor de timp, contor combustibil, lumina de avertizare pentru tempe-
ratura, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, placa cu extra greutate, 
acoperis de protectie.
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2024

Specificaţii tehnice: 

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri
   răcit cu apă cu capacitate de 
   19 kW = 26 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.090 mm 
Înălţime de ridicare:  2.800 mm/3.060 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.530 mm
Rază de întoarcere:  660 mm
Greutate operaţională: 2.000 kg
Capacitate de ridicare: 1.400 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 850 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 480 kg 
Viteză:    0-12 km/oră 
* versiune cu ridicare înaltă 

Standard: 

Conducere hidrostatica 4 x 4 printr-o pompa hidraulica dubla, control prin pedala 
de picior, contor de timp, contor combustibil, lumina de avertizare pentru tempe-
ratura, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, placa cu extra greutate, 
acoperis de protectie.
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2024 SLT

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de
   19 kW = 26 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:          de la 1.890 mm 
Înălţime de ridicare:  2.800 mm
Lungime inclusiv cupă: 3.630 mm
Rază de întoarcere:  760 mm
Greutate operaţională: 1.750 kg
Capacitate de ridicare: 1.400 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 870 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 500 kg 
Viteză:    0-12 km/oră 

Conducere hidrostatica 4 x 4 printr-o pompa hidraulica dubla, control prin pedala 
de picior, contor de timp, contor combustibil, lumina de avertizare pentru tempe-
ratura, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, placa cu extra greutate, 
acoperis de protectie.

Specificaţii tehnice: 

Standard: 

farmtech.constanta01
Cross-Out

farmtech.constanta01
Inserted Text
2.050 kg
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Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri 
   răcit cu apă cu capacitate de 
   19 kW = 26 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.090 mm 
Înălţime de ridicare:  2.800 mm/3.060 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.530 mm
Rază de întoarcere:  660 mm
Greutate operaţională: 2.060 kg
Capacitate de ridicare: 1.500 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 920 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 550 kg 
Viteză:    0-15 km/oră 
* versiune cu extra inaltime 

2028

Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Conducere hidrostatica 4 x 4 printr-o pompa hidraulica dubla, contor de timp, con-
tor combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie reglabila, racitor ulei, placa cu extra 
greutate, acoperis de protectie.
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Specificaţii tehnice:

Standard: 

2028 SLT

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de
   19 kW = 26 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:         de la 1.890 mm 
Înălţime cu cabina:  de la 1.890 mm
Înălţime de ridicare:  2.800 mm
Lungime inclusiv cupă: 3.630 mm
Rază de întoarcere:  760 mm
Greutate operaţională: 2.100 kg
Capacitate de ridicare: 1.500 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 920 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 550 kg 
Viteză:    0-15 km/oră 

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida,  contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, placa cu extra 
greutate, acoperis de protectie.

farmtech.constanta01
Cross-Out

farmtech.constanta01
Inserted Text
2.100 kg/ cab. 2.300 kg
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   22 kW = 30 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.090 mm 
Înălţime de ridicare:  2.800 mm/3.060 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.530 mm
Rază de întoarcere:  660 mm
Greutate operaţională: 2.100 kg
Capacitate de ridicare: 1.500 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 920 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 550 kg 
Viteză:    0-15 km/oră 
* versiune cu extra inaltime 

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, placa cu extra 
greutate, acoperis de protectie.

2030
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

2030 SLT

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   22 kW = 30 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD 
Lăţime:   1.240 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:          de la 1.890 mm 
Înălţime de ridicare:  2.800 mm
Lungime inclusiv cupă: 3.630 mm
Rază de întoarcere:  760 mm
Greutate operaţională: 2.150 kg
Capacitate de ridicare: 1.500 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 920 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 550 kg 
Viteză:    0-15 km/oră 

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, placa cu extra 
greutate, acoperis de protectie.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de
   24 kW = 33 CP
Anvelope:   26 x 12.00-12 SKD
Lăţime:   1.290 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.220 mm 
Înălţime cu cabină:  2.150 mm
Înălţime de ridicare:  2.880 mm/3.110 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.610 mm
Rază de întoarcere:  580 mm
Greutate operaţională: 2.280 kg/cabină 2.480 kg
Capacitate de ridicare: 1.600 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.000 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 720 kg 
Viteză:    0-15 km/oră 
* versiune cu extra inaltime

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, placa cu extra 
greutate, acoperis de protectie.

2030 S
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

2034

Motor:   Motor diesel Kubota în 3 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de
   24 kW = 33 CP
Anvelope:   31 x 15.5 - 15 SKD
Lăţime:   1.290 mm
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.200 mm
Înălţime cu cabină:  2.150 mm
Înălţime de ridicare:  2.880 mm/3.110 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.610 mm
Rază de întoarcere:  580 mm
Greutate operaţională: 2.400 kg/cab 2.600 kg
Capacitate de ridicare: 1.600 kg
Sarcina de răsturnare, drept: 1.000 kg
Sarcina de răsturnare, articulat: 720 kg
Viteză:   0-15 km/oră 
Opţiune:   0-20 km/oră 
* versiune cu ridicare înaltă

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, frana multi disc, lampa de 
lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, pla-
ca cu extra greutate, acoperis de protectie.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:  2336 Motor diesel Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   26 kW = 36 CP
  2345 Motor diesel turbo Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   33 kW = 45 CP
Anvelope:   31 x 15.5-15 SKD 
Lăţime:   1.390 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.215 mm 
Înălţime cu cabină:  2.110 mm
Înălţime de ridicare:  2.880 mm/3.110 mm*
Lungime inclusiv cupă: 3.880 mm
Rază de întoarcere:  800 mm
Greutate operaţională: 2336 2.600 kg/cabină 2.800 kg
  2345 2.650 kg/cabină 2.850 kg
Capacitate de ridicare: 1.700 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.200 kg/1.300 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 900 kg/930 kg 
Viteză:    0-20 km/oră 
Opţiune:   0-28 km/oră
* versiune cu extra inaltime 

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, frana multi disc, lampa de 
lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, pla-
ca cu extra greutate, acoperis de protectie.

2336/2345
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

2336 SLT/2345 SLT

Motor:            2336 SLT Motor diesel Kubota în 4 cilindri răcit cu  
   apă cu capacitate de 26 kW = 36 CP
            2345 SLT Motor diesel turbo Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   33 kW = 45 CP
Anvelope:   31 x 15.5-15 SKD 
Lăţime:   1.390 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:        de la 1.950 mm** 
Înălţime de ridicare:  2.880 mm/3.110 mm*
Lungime inclusiv cupă: 4.025 mm
Rază de întoarcere:  870 mm
Greutate operaţională:
            2336 SLT 2.650 kg
            2345 SLT 2.680 kg
Capacitate de ridicare: 1.700 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.250/1.350 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 930 kg/980 kg
Viteză:   0-15 km/oră
Opţiune:   0-20 km/oră   
* versiune cu ridicare înaltă ** cu anvelope 27×10.5-15 SKD

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, frana multi disc, lampa de 
lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie reglabil, racitor ulei, pla-
ca cu extra greutate, acoperis de protectie.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel turbo Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   33 kW = 45 CP
Anvelope:   10.0/75 – 15.3 AS 
Lăţime:   1.020 mm-1.390 mm
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.270 mm 
Înălţime cu cabină:  2.230 mm
Înălţime de ridicare:  2.950 mm/3.200 mm* 
Lungime inclusiv cupă: 4.185 mm
Rază de întoarcere:  1.100 mm
Greutate operaţională: 2.650 kg/cabină 2.850 kg
Capacitate de ridicare: 2.000 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.700 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 1.300 kg 
Viteză:    0-20 km/oră 
* versiune cu extra inaltime

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, turometru, frana multi disc, 
lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, FTM (Forţă de Tracţiune Mare), viteza de 20km/h cu posibilitate de 
schimbare sub greutate, placa cu extra greutate, acoperis de protectie.

3545
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

3550

Motor:   Motor diesel Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   37 kW = 50 CP
Anvelope:   425/55-17AS
Lăţime:   1.670 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.270 mm 
Înălţime cu cabină:  2.230 mm
Înălţime de ridicare:  2.950 mm/3.200 mm*
Lungime inclusiv cupă: 4.185 mm
Rază de întoarcere:  1.100 mm
Greutate operaţională:  2.900 kg/cabină 3.550 kg
Capacitate de ridicare: 2.000 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.800 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 1.400 kg 
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-28 km/oră   
* versiune cu extra inaltime 
Versiunea SLT cu inaltimea totala mai mica de 2.04m la cerere.

Conducere hidrostatica 4 x 4, cuplare hidraulica rapida, contor de timp, contor 
combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, turometru, frana multi disc, 
lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, ra-
citor ulei, PTR (Putere de Tracţiune Ridicata), viteza de 20km/h cu posibilitate de 
schimbare sub greutate, placa cu extra greutate, acoperis de protectie.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   37 kW = 50 CP
Anvelope:   425/55-17AS
Lăţime:   1.710 mm
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie:   2.270 mm 
Înălţime cu cabină:  2.220 mm
Înălţime de ridicare:  3.250 mm 
Lungime inclusiv cupă: 4.500 mm
Rază de întoarcere:  1.310 mm
Greutate operaţională: 3.100 kg/cabină 3.300 kg
Capacitate de ridicare: 2.300 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 2.000 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 1.500 kg 
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-28 km/oră  

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de aver-
tizare pentru temperatura, turometru, frana multi disc, lampa de lucru, control 
printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, racitor ulei, PTR (Putere de 
Tracţiune Ridicata|), viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, 
placa cu extra greutate, acoperis de protectie.

4250

farmtech.constanta01
Cross-Out

farmtech.constanta01
Inserted Text
1.540
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

4350Z

Motor:   Motor diesel Kubota în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   37 kW = 50 CP
Anvelope:   425/55-17AS
Lăţime:   1.710  mm 
Înălţime cu acoperiş 
de protecţie:  2.270 mm
Înălţime cu cabină:   2.220 mm
Înălţime de ridicare:  3.260 mm 
Lungime inclusiv cupă: 4.730 mm
Rază de întoarcere:  1.450 mm
Greutate operaţională: 4.100 kg/cabină 4.220 kg
Capacitate de ridicare: 2.400 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 2.200 kg 
Sarcina de răsturnare, articulat: 1.700 kg 
Viteză:    0-20 km/oră
Opţional:   0-30 km/ oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, frana multi disc, lampa de lucru, control printr-
o singura maneta, coloana de directie ajustabila, racitor ulei, viteza de 20km/h cu 
posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare hidraulica rapida, axe planetare cu 
frâne automate cu alunecare limitată, cotiere, placa cu extra greutate, acoperis de 
protectie, cylindri legate in Z cu ridicare paralela.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor motor diesel turbo Deutz  
   Intercooler în 4 cilindri răcit cu apă 
                                 cu capacitate de  
   55 kW = 75 CP
Anvelope:   425/55-17 AS
Lăţime:   1.710 mm
Înălţime cu apărător/cabină: 2.320 mm
Înălţime de ridicare:  3.400 mm 
Lungime inclusiv cupă: 5.120 mm
Rază de întoarcere:  1.580 mm
Greutate 
operaţională:  4.700 kg/cabină 4.850 kg
Capacitate de ridicare: 2.800 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 2.500 kg
Sarcina de răsturnare, articulat: 2.000 kg
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-30 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, PTR ( Putere de tractiune ridicata) contor de timp, 
contor combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, turometru, frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, cotiere, 
pre filtru aer, placa cu extra greutate, acoperis de protectie, cilindri legati in Z cu 
ridicare paralela.

5680Z
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

6680Z

Motor:   Motor diesel turbo Deutz în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de 
   55 kW = 75 CP
Anvelope:   425/55-17AS
Lăţime:   1.900 mm
Înălţime cu cabină SCV: 2.430 mm 
Înălţime de ridicare:  3.400 mm
Lungime inclusiv cupă: 5.450 mm
Rază de întoarcere:  1.750 mm
Greutate operaţională: 5.800 kg
Capacitate de ridicare: 3.300 kg
Sarcina de răsturnare, drept: 3.000 kg
Sarcina de răsturnare, articulat: 2.625 kg
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-30 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, PTR ( Putere de tractiune ridicata) contor de timp, 
contor combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, turometru, frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, cotiere, 
pre filtru aer, placa cu extra greutate, cabina SCV ( Silentiozitate, Comfort, Vizibilita-
te), cilindri legati in Z cu ridicare paralela.
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Motor:   Motor diesel turbo Deutz în 4 cilindri 
   răcit cu apă cu capacitate de 
   75 kW = 102 CP
Anvelope:   550/45-22.5
Lăţime:   2.080 mm 
Înălţime cu cabină:  2.500 mm
Optiune:    2.600 mm
Înălţime de ridicare:  3.800 mm 
Lungime inclusiv cupă: 5.560 mm
Rază de întoarcere:  1.890 mm
Greutate operaţională: 7.000 kg
Capacitate de ridicare: 4.200 kg 
Sarcina de ridicare, drept:  3.800 kg   
Sarcina de ridicare, articulat:  3.200 kg 
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-35 km/oră   

Conducere hidrostatica 4 x 4, PTR ( Putere de Tractiune Ridicata) contor de timp, 
contor combustibil, lumina de avertizare pentru temperatura, turometru, frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, cotiere, 
pre filtru aer, retur de presiune liber, placa cu extra greutate, cabina SCV ( Silentio-
zitate, Comfort, Vizibilitate), cilindri legati in Z cu ridicare paralela.

Specificaţii tehnice: 

Standard: 

8600Z
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

2345T

Motor:      Motor diesel turbo Kubota în 4 cilindri 
   răcit cu apă cu capacitate de 
   33 kW = 45 CP
Anvelope:   31/15.5-15 SKD
Lăţime:   1.570 mm 
Înălţime cu acoperiş 
de protecţie:   2.215 mm 
Înălţime cu cabină:   2.110 mm 
Înălţime de ridicare:  3.750 mm 
Lungime inclusiv cupă: 4.520 mm
Rază de întoarcere:     950 mm
Greutate operaţională: 3.300 kg/cabină 3.600 kg
Capacitate de ridicare: 1.900 kg 
Sarcina de răsturnare, drept: 1.650 kg   
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-28 km/oră   
Versiunea SLT cu inaltimea totala mai mica de 2.04m la cerere.

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a sinei 
inclinate in interiorul bratului, anvelopele pe spate sunt umplute cu apa si antigel, 
placă de greutate posterioară, acoperis de protectie sau cabina, cilindri legati in Z 
cu ridicare paralela.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel Deutz în 4 cilindri  
   răcit cu apă cu capacitate de   
   37 kW = 50 CP
Anvelope:   425/55-17AS
Lăţime:   1.640 mm
Înălţime cu acoperiş 
de protecţie:   2.270 mm 
Înălţime cu cabină:   2.230 mm
Înălţime de ridicare:  4.000 mm 
Lungime inclusiv cupă: 4.835 mm
Rază de întoarcere:  1.230 mm
Greutate operaţională: 4.200 kg/cabină 4.400 kg
Capacitate de ridicare: 1.950 kg 
Sarcina de răsturnare:  1.700 kg   
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-28 km/oră
Versiunea SLT cu inaltimea totala mai mica de 2.04m la cerere.

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabi-
la, racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, elemente glisante din ferodou Ferro Form, buna protectie a sinei 
inclinate in interiorul bratului, anvelopele pe spate sunt umplute cu apa si antigel, 
placă de greutate posterioară, placa de greutate, acoperis de protectie sau cabina, 
cilindri legati in Z cu ridicare paralela.

3550T
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

5680T

Motor:   Motor diesel turbo Deutz intercooler în  
   4 cilindri răcit cu apă cu capacitate de 
   55 kW = 75 CP
Anvelope:   425/55-17 AS
Lăţime:   1.710 mm 
Înălţime cu acoperiş de 
protecţie/cabină:  2.320 mm
Înălţime de ridicare:  4.500 mm
Lungime inclusiv cupă: 5.200 mm
Rază de întoarcere:  1.580 mm
Greutate operaţională:  4.900 kg/cabină 5.100 kg 
Capacitate de ridicare: 2.400 kg 
Sarcina de răsturnare:  1.800 kg  
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-30 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, punte 
spate oscilantă, pre-filtru aer, retur de presiune liber, functie de decompresie a fur-
tunelor hidraulice, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a sinei 
inclinate in interiorul bratului, anvelopele pe spate sunt umplute cu apa si antigel, 
placă de greutate posterioară, cilindri legati in Z cu ridicare paralela.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

6680T

Motor:   Motor diesel turbo Deutz intercooler în
   4 cilindri răcit cu apă cu capacitate de  
   55 kW = 75 CP
Anvelope:   15.5/60 – 18 AS  
Lăţime:   1.900 mm
Înălţime cu cabină:  2.430 mm 
Opţiune:   2.530 mm
Înălţime de ridicare:  5.300 mm
Lungime inclusiv cupă: 5.780 mm
Rază de întoarcere:  1.750 mm
Greutate operaţională 
cu cabină SCV:  6.000 kg
Capacitate de ridicare: 3.100 kg
Sarcina de răsturnare: 2.800 kg
Viteză:   0-20 km/oră
Opţiune:   0-35 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, punte spate 
oscilantă, cotiere, pre-filtru aer, retur de presiune liber, functie de decompresie a 
furtunelor hidraulice, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a 
sinei inclinate in interiorul bratului, placă de greutate posterioară, cabina SCV ( Sileti-
ozitate, Comfort, Vizibilitate) cilindri legati in Z cu ridicare paralela.
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Specificaţii tehnice: 

Standard: 

8610T

Motor:   Motor diesel turbo Deutz intercooler în  
   4 cilindri răcit cu apă cu capacitate de  
   75 kW = 102 CP
Anvelope:   550/45-22.5
Lăţime:   2.080 mm
Înălţime cu cabină SCV: 2.500 mm 
Opţiune:   2.600 mm
Înălţime de ridicare:  5.500 mm
Lungime inclusiv cupă: 6.040 mm
Rază de întoarcere:  2.240 mm
Greutate operaţională 
cu cabină SCV:  7.200 kg
Capacitate de ridicare: 3.800 kg
Sarcina de răsturnare: 3.000 kg
Viteză:   0-20 km/oră
Opţiune:   0-35 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, punte spate 
oscilantă, cotiere, pre-filtru aer, retur de presiune liber, functie de decompresie a 
furtunelor hidraulice, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a 
sinei inclinate in interiorul bratului, placă de greutate posterioară, cabina SCV ( Sileti-
ozitate, Comfort, Vizibilitate) cilindri legati in Z cu ridicare paralela.
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9630T

Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Motor:   Motor diesel turbo Deutz intercooler în  
   4 cilindri răcit cu apă cu capacitate de 
   90 kW = 123 CP
Anvelope:   500/60-22.5
Lăţime:   2.175 mm
Înălţime cu cabină SCV: 2.740 mm 
Opţiune:   2.640 mm
Înălţime de ridicare:  6.000 mm
Lungime inclusiv cupă: 6.130 mm
Rază de întoarcere:  2.240 mm
Greutate operaţională 
cu cabină SCV:  9.500 kg
Capacitate de ridicare: 4.200 kg
Sarcina de răsturnare: 4.000 kg
Viteză:    0-20 km/oră
Opţiune:   0-35 km/oră

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, punte spate 
oscilantă, cotiere, pre-filtru aer, retur de presiune liber, functie de decompresie a fur-
tunelor hidraulice, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a sinei 
inclinate in interiorul bratului, anvelopele pe spate sunt umplute cu apa si antigel, 
placă de greutate posterioară, cabina SCV ( Siletiozitate, Comfort, Vizibilitate) cilindri 
legati in Z cu ridicare paralela.
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9660T

Motor:   Motor diesel turbo Deutz intercooler în  
   4 cilindri răcit cu apă cu capacitate de 
   115 kW = 157 CP
Anvelope:   650/55-26.5 AS
Lăţime:   2.490 mm  
Înălţime cu cabină SCV: 2.970 mm 
Înălţime de ridicare:  7.000 mm  
Lungime inclusiv cupă: 6.750 mm 
Rază de întoarcere:  2.400 mm   
Greutate operaţională 
cu cabină SCV:  13.000 kg
Capacitate de ridicare: 5.300 kg    
Sarcina de răsturnare, drept:  5.000 kg
Viteză:    0-30 km/oră
Opţiune:   0-40 km/oră

Specificaţii tehnice: 

Standard: 

Conducere hidrostatica 4 x 4, contor de timp, contor combustibil, lumina de averti-
zare pentru temperatura, turometru, PTR (Putere de Tractiune Ridicata), frana multi 
disc, lampa de lucru, control printr-o singura maneta, coloana de directie ajustabila, 
racitor ulei, viteza de 20km/h cu posibilitate de schimbare sub greutate, cuplare 
hidraulica rapida, axe planetare cu frâne automate cu alunecare limitată, punte spate 
oscilantă, cotiere, pre-filtru aer, retur de presiune liber, functie de decompresie a fur-
tunelor hidraulice, elemente glisante din ferodou Ferro-Form, buna protectie a sinei 
inclinate in interiorul bratului, anvelopele pe spate sunt umplute cu apa si antigel 
placă de greutate posterioară, cabina SCV ( Siletiozitate, Comfort, Vizibilitate) cilindri 
legati in Z cu ridicare paralela.
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CUPĂ 4 ÎN 1 

CUPĂ PĂMÂNT EXECUŢIE ROTUNDĂ 

CUPĂ PĂMÂNT EXECUŢIE UNGHIULARĂ 

CUPĂ PENTRU MATERIALE UŞOARE  
PENTRU INCARCATOARE
ARTICULATE DE CURTE 

Lăţime Capacitate  Corp Cupa
Incarcator Articulat de curte

1,25 m 331 l scurt
1,40 m 377 l scurt 
1,40 m 550 l adanc
1,65 m 637 l adanc

Incarcator articulat pe penuri/ telescopic
1,40 m 550 l adanc
1,50 m 588 l adanc
1,65 m 647 l adanc
1,80 m 706 l adanc
2,00 m 661 l adanc
2,20 m 863 l adanc
2,40 m 942 l adanc

Lăţime  Capacitate 
 0,78 m  283 l
 0,90 m  327 l
 1,00 m  363 l
 1,10 m  400 l
 1,20 m  436 l
 1,30 m  472 l
 1,40 m  509 l
 1,50 m  545 l
 1,60 m  582 l

Lăţime  Capacitate 
 0,78 m  302 l
 0,90 m  348 l
 1,00 m  387 l
 1,10 m  426 l
 1,20 m  465 l

Lăţime  Capacitate 
 1,30 m  503 l
 1,40 m  542 l
 1,50 m  581 l
 1,60 m  620 l

Lăţime    Capacitate 
 0,78 m  400 l
 0,90 m  461 l
 1,00 m  513 l
 1,20 m  615 l
 1,30 m  666 l
 1,40 m  718 l
 1,50 m  769 l
 1,60 m  820 l
 1,80 m  923 l
 2,00 m 1026 l

Lăţime  Capacitate 
 1,40 m  625 l 
 1,60 m  725 l
 1,70 m  762 l
 1,80 m  812 l
 2,00 m  900 l
 2,20 m  987 l
 2,40 m  1057 l
 2,50 m  1125 l
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CUPA CU APUCARE 

CUPĂ CU APUCARE

CUPĂ ÎNALTĂ BASCULANTA

CUPĂ PENTRU MATERIALE UŞOARE
PENTRU INCARCATOR ARTICULAT
PE PNEURI/ TELESCOPIC

Lăţime Capacitate
 1,40 m  890 l
 1,50 m  960 l
 1,60 m  1024 l
 1,70 m  1088 l
 1,80 m  1152 l
 2,00 m  1280 l
 2,20 m  1408 l

Lăţime Capacitate
 2,40 m  1200 l 
 2,50 m  1536 l
 2,20 m 
Volum mare

 2300 l

 2,40 m 
Volum mare

 2500 l

 2,50 m 
Volum mare

 3125 l

Lăţime Capacitate Cilindri
 0,78 m  330 l  1
 0,90 m  380 l  1
 1,00 m  420 l  1
 1,20 m  500 l  1
 1,40 m  590 l 2
 1,60 m  670 l 2

Lăţime Capacitate Greutate
 1,20 m  400 l 220 kg
 1,30 m  433 l 230 kg
 1,40 m  466 l 240 kg
 1,50 m  500 l 250 kg
 1,60 m  533 l 275 kg

Lăţime Capacitate Greutate
 1,20 m  700 l  335 kg
 1,40 m  820 l  360 kg
 1,60 m  940 l  385 kg
 1,80 m  1040 l  500 kg
 2,00 m  1160 l  535 kg
 2,20 m  1280 l  570 kg
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FURCA CU APUCARE MATERIAL GREU 

FURCĂ CU APUCARE MATERIAL USOR 

CUPA CU APUCARE MULTIFUNCŢIONALĂ
XL MATERIAL GREU

CUPA CU APUCARE MULTIFUNCŢIONALĂ

Lăţime Cilindri Dinţi
 0,78 m  1  5
 0,90 m  1  5
 1,00 m  1  6
 1,20 m  1  7
 1,20 m  2  7
 1,40 m  2  8

Lăţime  Dinţi
 1,20 m  7
 1,40 m 8
 1,60 m 9
 1,80 m 10
 2,00 m 11
 2,40 m 13

Lăţime Capacitate Greutate
 2,20 m  1800 l  1170 kg
 2,40 m  2000 l  1360 kg

Lăţime Capacitate Greutate
 1,35 m  500 l  393 kg
 1,60 m  900 l  420 kg
 1,40 m 750 l 453 kg
 1,60 m  900 l  478 kg
 1,80 m  1000 l  512 kg
 2,00 m  1100 l  550 kg
 2,20 m  1200 l  590 kg
 2,40 m  1300 l  640 kg
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FURCĂ PENTRU GUNOI

FURCA PENTRU TAIAT SILOZ

LAMĂ  ZAPADA/ INDREPTARE

Lăţime Dinţi  Lungime dinţi
0,78 m 5 800 mm
0,90 m 5 800 mm
1,00 m 6 800 mm
1,20 m 7 800 mm
1,40 m 8 800 mm
1,60 m 9 800 mm
1,70 m 10 1100 mm
1,90 m 11 1100 mm
2,10 m 12 1100 mm

Lăţime  Capacitate  Cilindri Greutate
Incarcator articulat de curte

0,95 m 600 l 2 450 kg
1,20 m 730 l 2 495 kg
1,40 m 870 l 2 540 kg

Incarcator articulat pe pneuri/ telescopic
1,60 m 1065 l 2 770 kg
1,80 m 1210 l 2 800 kg
2,00 m 1350 l 3 1040 kg
2,20 m 1495 l 3 1075 kg

Lăţime   Greutate
 1,50 m 150 kg
 1,80 m 165 kg
 2,00 m 335 kg
 2,40 m 635 kg
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LAMĂ DE ZĂPADĂ HIDRAULICA

SUFLANTA  DE ZAPADA 

IMPRASTIETOR 

Capacitate Carcasa
120 l 2,5 mm stainless steel V4A
200 l 2,5 mm stainless steel V4A

Lăţime  Înălţime  Lăţime de lucru cu 
întoarcere la 30°

Greutate  Dispozitiv de în-
toarcere hidraulic

1,35 m 600 mm 1200 mm 265 kg opţional

1,50 m 600 mm 1340 mm 295 kg opţional

1,80 m 800 mm 1600 mm 352 kg opţional

2,10 m 800 mm 1870 mm 377 kg standard

2,40 m 800 mm 2140 mm 402 kg standard

2,70 m 800 mm 2410 mm 427 kg standard
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LAMA FURAJE

LAMĂ DE CAUCIUC HIDRAULICĂ

APUCATOR BALOŢI

IMPINGATOR GUNOI CU LAMA DE CAUCIUC

Lăţime  Greutate
 1,50 m 110 kg
 1,80 m 120 kg
 2,10 m 130 kg
 2,50 m 145 kg

Model Lăţime 
Pe o parte  0,75 m
Parte dubla  1,50 m

Lăţime Lăţime la 
40°

Lăţime la 
pliere

Greutate

 2,20 m  1,70 m  0,95 m  110 kg

Lăţime Mărime baloţi Greutate 
 1,00 m  0,90 m - 1,80 m  180 kg
 1,80 m  1,00 m - 1,80 m  350 kg
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CUPA DE DISTRIBUIT PAIE

DESFĂCĂTOR BALOŢI ROTUNZI 

FURCĂ PENTRU BALOTI MARI CU 3 TEPI SI CADRU DE 
SUSTINERE

FURCĂ PALEŢI

Lăţime  Capaci-
tate

 Lăţime 
muchie 

cupă

 Greutate

 1,35 m    850 l  1,00 m  260 kg
 1,55 m  1020 l  1,20 m  275 kg
 1,75 m  1200 l  1,40 m  290 kg

Lăţime  Lungime 
labe

 Greutate Capacitate
de ridicare

 1,00 m  1,00 m  165 kg  2,5 t
 1,00 m  1,20 m  185 kg  2,5 t
 1,20 m  1,00 m  198 kg  3,5 t
 1,20 m  1,20 m  215 kg  3,5 t

Greutate   Dinţi  Lungime dinţi
 250 kg 4 1,00 m

Lăţime  Înălţime Tepi  Greutate
 1,20 m 1,55 m 3  200 kg
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CUPĂ DE ALIMENTARE CU LANT TRANSPORTOR 

CUPĂ PENTRU CONCENTRAŢE

CUPĂ CU CAP DE FREZARE 

Opţional: freză şi sistem hidraulic 

Lăţime Capacitate Greutate
 1,20 m  475 l  210 kg
 1,40 m  575 l  240 kg
 1,60 m  675 l  300 kg

Lăţime Capacitate
 1,00 m  484 l
 1,20 m  598 l
 1,50 m  743 l

Model Înălţime Lăţime much-
ie cupă

Lăţime totală Capacitate Greutate

 FD 100 KB  1200 mm    990 mm  1060 mm    780 l  260 kg

 FD 120 KB  1200 mm  1190 mm  1240 mm    940 l  275 kg

 FD 150 KB  1200 mm  1490 mm  1520 mm  1190 l  320 kg

Opţional: freză şi control hidraulic

farmtech.constanta01
Cross-Out

farmtech.constanta01
Inserted Text
CONCENTRATE
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MĂTURĂ CU CUPA DE PRAF

CUPA DE HRANIRE CU MELC VERTICAL

EXCAVATOR MONTAT FRONTAL

Model Greutate Lăţimea 
cupei

Deschidere 
max. de 

lucru

H max. Înălţime utilă
de încărcare 

Max

Adâncime
de lucru

Pentru încărcătorul 2030 – 2034: NA 1200 

NA 1200 240 kg 200 mm 1750 mm 1700 mm 1300 mm 1200 mm

Pentru încărcătorul 3545 – 4250: NA 1700

NA 1700 390 kg 300 mm 2800 mm 2500 mm 1700 mm 2000 mm

Pentru încărcătorul 4350Z – 6680Z – 6680T: NA 2300

NA 2300 550 kg 400 mm 2750 mm 2400 mm 1600 mm 2000 mm

Lăţime  Perie Cupa de 
praf 

 Greutate

 1,50 m  520 mm nu  260 kg
 1,50 m  520 mm da  360 kg
 1,80 m  520 mm nu  290 kg
 1,80 m  520 mm da  390 kg
 2,10 m  520 mm nu  310 kg
 2,10 m  520 mm da  410 kg
 2,40 m  520 mm nu  340 kg
 2,40 m  520 mm da  440 kg

Lăţime Capacitate
 1,32 m  1625 l
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COSITOARE

PLATFORMĂ DE LUCRU

BURGHIU

Greutate  Lăţime Adâncime  Înălţime
225 kg 1,30 m 0,86 m 1,00 m

Diametru  Ulei necesar  Greutate
 10 cm  20 l  125 kg
 20 cm  20 l  140 kg
 30 cm  20 l  152 kg
 35 cm  20 l  164 kg
 40 cm  20 l  176 kg

Model  Lăţime de 
lucru

 Lăţime 
totală

 Debit 
ulei

 Greutate  Cuţite 

MU-F Hydro 120  1,20 m  1,45 m 32 l/min  220 kg  20

MU-F Hydro 140  1,40 m  1,65 m 40 l/min  240 kg  24

MU-F Hydro 160  1,60 m  1,85 m 50 l/min  260 kg  28
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NIVELATOR ARENA

COSITOARE CU DUBLU CUTIT

COSITOARE DE FINISARE

Lăţime  Necesar ulei  Greutate
 1,50 m  20 l  195 kg
 1,90 m  20 l  215 kg

Lăţime  Greutate
 1,20 m  220 kg
 1,50 m  280 kg
 1,80 m  330 kg

Lăţime Intrebuintare
1,40 m Nisip, suprafete din textil, lana
1,60 m Nisip, suprafete din textil, lana
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IMPORTATORI 

Australia
Agtech International
Cameron Moir
22 Park Road
6050 MT. Lawley-Perth
telefon   +61 892712270
fax +61 892711280 
www.schaffer-loaders.com.au 
cmoir@agtech-international.com

Austria / Ungaria 
EZ AGRAR e.Gen.
Salzburger Str. 38
4020 Linz
phone +43 732 3472660
fax +43 732 34726640
www.ezagrar.at
office@ezagrar.at

Belgia
N. V. Heusdens Renting
Lichtenberglaan 1001 
3800 St. Truiden 
telefon +32 11 683899
fax +32 11 683165
www.schaffer.be
info@schaffer.be

Bulgaria
Bulagro Mashini AD
Bulagro Center
Zheleznik District
6000 Stara Zagora 
telefon +35 9 42600171-4
fax +35 9 42600175
www.bulagro.com
dimitar.dimitrov@bulagro.com

Canada
Schaffer Loaders Ltd. 
653 Main Street North
Box 682, Morris 
Manitoba R0G 1K0
telefon +1 204 7462108  
fax +1 204 7466806
bpi@mts.net

Cehia / Slovacia
Multos s.r.o.
K Silu 2263, 39301 Pelhrimov
telefon +420 565323284
fax +420 565327880
www.multos.cz
multos@iol.cz

Irlanda / Regatul Unit
Cyril Johnston & Co. Ltd. 
Ballynahinch Road
Carryduff, BT 8 8 DJ
N.-Ireland
telefon +442890813121
fax +442890814220
www.cyriljohnston.co.uk
c.gilbert@cyriljohnston.org

Islanda
Jotunn-Velar hf
Austurvegur 69
800 Selfoss
telefon +3544800400
fax +3544824108 
www.jotunn.is
jotunn@jotunn.is

Israel
M. Michael Engineering Ltd.
Kibutz Nahshonim
73190 Israel
telefon  +97 239037777
fax  +97 239014642
www.m-michael.com
amirk@m-michael.com

Italia
F. Staudacher
Fuggerstr. 18, Via Fugger
39049 Sterzing-Vipiteno
telefon +390472766010
fax +390472766585
www.staudacher.it
info@staudacher.it

Liban / Siria / Iordania / Egipt / Irak / Nigeria
Jerico Contracting & Trading Co.
Assad Badoui Bldg.
001 Main Street
Amioun, El Koura
telefon +9613231959
fax +9616951818
www.jericolb.com
jericolb@hotmail.com

Lituania
Dotnuvos Projektai
Parko g. 6, Akademija
58351 Kédainiai
phone +370 34737030
fax +370 34737040
www.dotnuvosprojektai.lt
juozas.peciulis@dotnuvosprojektai.lt

Spania
FONDRIGO MAQUINARIA
Avenida de Galicia, 109
33770 Vegadeo, Asturias
telefon / fax +34 985634238 
info@fondrigomaquinaria.com

Elveţia
Ernest Roth S A
5, fbg St-Germain
2900 Porrentruy
telefon +41 32 4657070
fax +41 32 4657071
www.rothsa.com
info@rothsa.com
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伀瘀椀搀椀甀 ∠ 䌀漀渀猀琀愀渀琀愀㨀 ⬀㐀　 㜀㈀㈀ 㔀㐀㘀 㠀㤀㐀
䔀洀愀椀氀䔀洀愀椀氀㨀 挀漀渀猀琀愀渀琀愀䀀昀愀爀洀琀攀挀栀⸀爀漀

䜀栀椀爀漀搀愀 ∠ 吀椀洀椀猀㨀 ⬀㐀　 㜀㈀㘀 ㈀㈀ ㌀㌀㔀
䔀洀愀椀氀㨀 琀椀洀椀猀䀀昀愀爀洀琀攀挀栀⸀爀漀

䨀甀挀甀 ∠ 䌀氀甀樀㨀 ⬀㐀　 㜀㈀　 　㌀　 ㌀㔀㜀
䔀洀愀椀氀㨀 挀氀甀樀䀀昀愀爀洀琀攀挀栀⸀爀漀

圀攀戀猀椀琀攀㨀 昀愀爀洀琀攀挀栀⸀爀漀
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Săftica • Ilfov            Tel: 0727.554.554   email: office@farmtech.ro
Drajna • Călărași      Tel: 0786.552.875   email: calarasi@farmtech.ro
Ovidiu • Constanța Tel: 0722.546.894    email: constanta@farmtech.ro
Ghiroda • Timiș        Tel: 0726.221.335    email: timis@farmtech.ro
Jucu • Cluj                 Tel: 0720.030.357    email: cluj@farmtech.ro
Roman • Neamț       Tel: 0784.821.823    email: roman@farmtech.ro

 




