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MS 6580/5
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Manetă de transmisie cu 
protecție împotriva pornirii 

accidentale conform 
normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de 

mers conform normei EN 709.

Apărători cu grosimea tablei de 2 
mm conform normei EN 709.

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Roată frontală pentru transport, 
cu sistem de rabatare.

Transmisie pe lanț și două curele. 

Motor puternic 7.0 CP.

Filtru de aer în baie de ulei.

Manetă de accelerație cu 
sistem de oprire al motorului.

Ghidon reglabil în înălțime.



MS 6580/5 
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Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere: 7.0 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: cu lanț și 2 curele
Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite 
și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 73 kg

1.599   lei cu TVA  

STANDARD

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug 
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, 
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug 
simplu.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm 
și plug de bilonat.

BASIC TOP

1.979   lei cu TVA  2.319   lei cu TVA  



MS 7100/5 CF
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Manetă de ambreiaj cu 
protecție împotriva pornirii 

accidentale conform 
normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 7.0 CP.

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Filtru de aer în baie de ulei.

Ghidon reglabil în înălțime, 
prevăzut cu o cutie pentru scule.

Transmisie cu ambreiaj și cutie 
de viteze din fontă cu roți dințate 

în baie de ulei. 

Sistem transport roți / freze cu 
picior de sprijin pentru staționare.



MS 7100/5 CF
Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere: 7.0 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj şi cutie de viteze 
din fontã cu roţi dinţate ȋn baie de ulei
Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite 
și discuri laterale de protecție
Ghidon: reglabil în înălțime
Masă: 79 kg

1.999   lei cu TVA  

STANDARD

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug 
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, 
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug 
simplu.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm 
și plug de bilonat.

BASIC TOP

2.419   lei cu TVA  2.699   lei cu TVA  
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MS 7000

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 7.0 CP.

Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de 

mers conform normei EN 709.

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Filtru de aer în baie de ulei.
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Ghidon cu reglaj orizontal și 
vertical.

Apărători cu grosimea tablei de 2 
mm conform normei EN 709.

Transmisie pe lanț și două curele.

Manetă de schimbare rapidă a 
poziției ghidonului pe orizontală.

Manetă de schimbare rapidă a 
poziției ghidonului pe verticală.

Manetă de ambreiaj  cu 
protecție împotriva pornirii 

accidentale conform 
normei EN 709.

Sistem transport roți / freze 
cu roată frontală.
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MS 7000
Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere: 7.0 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu 
roți dințate și lanț
Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite 
și discuri laterale de protecție
Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical
Masă: 73 kg

1.779   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug 
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, 
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug 
simplu.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm 
și plug de bilonat.

2.119   lei cu TVA  2.449  lei cu TVA  

STANDARD BASIC TOP
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MS 7500 CF

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 7.0 CP.

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Filtru de aer în baie de ulei.

Ghidon cu reglaj orizontal și 
vertical.

Apărători cu grosimea tablei de 2 
mm conform normei EN 709.

Transmisie cu ambreiaj și cutie 
de viteze din fontă cu roți dințate 

în baie de ulei. 

Schimbător de viteze cu cablu, 
pentru schimbarea mai ușoară a 

vitezelor.

Manetă rapidă de schimbare a 
poziției ghidonului pe orizontală.

Manetă de ambreiaj  cu 
protecție împotriva pornirii 

accidentale conform 
normei EN 709.

Sistem transport roți / freze cu 
picior de sprijin pentru staționare.
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MS 7500 CF
Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere: 7.0 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj şi cutie de viteze din fontã cu roţi 
dinţate ȋn baie de ulei
Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite 
și discuri laterale de protecție
Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical
Masă: 79 kg

2.099   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug 
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, 
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug 
simplu.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm 
și plug de bilonat.

2.489   lei cu TVA  2.799  lei cu TVA  

STANDARD BASIC TOP
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MS 7500 CFL
Motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere: 7.0 CP
Combustibil: benzină
Pornire: cu demaror mecanic
Filtru de aer: în baie de ulei
Cutie de viteze: 3 viteze (2 + 1)
Transmisie: ambreiaj şi cutie de viteze din fontã cu roţi 
dinţate ȋn baie de ulei
Freză: reglabilă 80 cm, cu 24 cuțite 
și discuri laterale de protecție
Ghidon: cu reglaj orizontal și vertical
Masă: 79 kg

2.179   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm,
plug de bilonat, roți metalice 400 mm, plug 
simplu, prășitoare și extractor de cartofi.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm, 
plug de bilonat, roți metalice 400 mm și plug 
simplu.

adaptor accesorii, set roți pneumatice 400 mm 
și plug de bilonat.

2.519   lei cu TVA  2.849  lei cu TVA  

STANDARD BASIC TOP
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MS 9500 CF și MS 15000 CF
MS 9500 CF MS 15000 CF

Motor:
Putere:

Combustibil:
Pornire:

Filtru de aer:
Cutie de viteze:

Transmisie:

Freză:

Ghidon:
Masă:

4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
10.0 CP                                   15.0 CP

benzină
cu demaror mecanic

în baie de ulei
3 viteze (2 + 1)

ambreiaj şi cutie de viteze din fontã cu roţi 
dinţate ȋn baie de ulei

reglabilă 90 cm                      reglabilă 120 cm
24 cuțite                                            32 cuțite 

și discuri laterale de protecție
cu reglaj orizontal și vertical

123 kg                                           130 kg

3.249   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm 
și plug de bilonat.

STANDARD

3.579   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm 
și plug de bilonat.

STANDARD
Motor puternic de 10 sau 15 CP, cu filtru de aer în baie 
de ulei. Transmisie cu ambreiaj, cutie de viteze din fontă 
cu roți dințate în baie de ulei. Cutie de viteze în 3 trepte:              
2 înainte (4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 înapoi (3.5 km/h) 
Ghidon cu reglaj orizontal și vertical.
Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii 
accidentale conform normei EN 709. 
Schimbător de viteze cu cablu pentru schimbarea mai 
ușoară a vitezelor.



MS 9500/5 CF și MS 15000/5 
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MS 9500/5 CF MS 15000/5 CF
Motor:
Putere:

Combustibil:
Pornire:

Filtru de aer:
Cutie de viteze:

Transmisie:

Freză:

Ghidon:
Masă:

4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
10.0 CP                                   15.0 CP

benzină
cu demaror mecanic

în baie de ulei
3 viteze (2 + 1)

ambreiaj şi cutie de viteze din fontã cu roţi 
dinţate ȋn baie de ulei

reglabilă 90 cm                      reglabilă 120 cm
24 cuțite                                            32 cuțite 

și discuri laterale de protecție
cu reglaj orizontal și vertical

123 kg                                           130 kg

2.899   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm 
și plug de bilonat.

STANDARD

3.049   lei cu TVA  

adaptor accesorii, set roți pneumatice 560 mm 
și plug de bilonat.

STANDARD
Motor puternic de 10 sau 15 CP, cu filtru de aer în baie 
de ulei. Transmisie cu ambreiaj, cutie de viteze din fontă 
cu roți dințate în baie de ulei. Cutie de viteze în 3 trepte:              
2 înainte (4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 înapoi (3.5 km/h) 
Ghidon cu reglaj vertical.
Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii 
accidentale conform normei EN 709. 



REMORCĂ
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Capacitate de încărcare: 400 kg
Sistem de frânare: pe tambur cu pedală la picior
Suspensie: pe foi de arc
Dimensiuni benă: 1170 x 710 x 280 mm
Roți: 4.00 x 12
Bancă de conducere: cu cutie pentru scule
Obloane: rabatabile în laterale și în partea din spate
Basculabilă: cu amortizor de menținere
Cadru și platformă: ranforsate
Stopuri: “ochi de pisică” pe obloanele din față și spate

1.579   lei cu TVA  400 kg
Capacitate de încărcare: 500 kg
Sistem de frânare: pe tambur cu pedală la picior
Suspensie: pe foi de arc
Dimensiuni benă: 1310 x 830 x 310 mm
Roți: 5.00 x 12
Bancă de conducere: cu cutie pentru scule
Obloane: rabatabile în laterale și în partea din spate
Basculabilă: cu amortizor de menținere
Cadru și platformă: ranforsate
Stopuri: “ochi de pisică” pe obloanele din față și spate

1.669   lei cu TVA  500 kg



GENERATOARE de CURENT

Putere max.: 2.2 kVA 
Putere motor: 7.0 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 45 kg

MLG 2500/1

MLG 6500/1

Putere max.: 6.5 kVA 
Putere motor: 15.0 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 89 kg

Putere max.: 3.0 kVA 
Putere motor: 7.0 CP
Rezervor: 15 l
Tensiune: 230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă: 46 kg

MLG 3500/1

MLG 6500 E/1

Putere max.: 6.5 kVA 
Putere motor: 15.0 CP
Rezervor: 25 l
Tensiune: 230 V
Pornire: electrică
Masă: 92 kg

950   lei cu TVA  

2.399   lei cu TVA  

1.079   lei cu TVA  

2.879   lei cu TVA  

AVR
Technology

AVR
Technology

AVR
Technology

AVR
Technology
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MOTOPOMPE (pentru apă curată)

WML 10 RK

WML 20 RK

WML 15 RK

WML 30 RK

Putere motor: 3.0 CP 
Înălțime refulare: 9 m
Debit maxim: 7 m3 / h
Diametru conectare: 1” x 1”
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12.5 kg

Putere motor: 7.0 CP 
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 30 m3 / h
Diametru conectare: 2” x 2”
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 24 kg

Putere motor: 3.0 CP 
Înălțime refulare: 18 m
Debit maxim: 12 m3 / h
Diametru conectare: 1”1/2 x 1”1/2
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă: 12.5 kg

Putere motor: 7.0 CP 
Înălțime refulare: 32 m
Debit maxim: 55 m3 / h
Diametru conectare: 3” x 3”
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă: 26 kg

Kit de livrare:
Ștuțuri, piulițe și garnituri aspirație și refulare, sorb și 3 coliere

499   lei cu TVA  

649   lei cu TVA  

549   lei cu TVA  

699   lei cu TVA  
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Peste 100 de puncte de 
distribuție și service în 

toată țara. 
Lista completă pe 

www.media-line.com.ro

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

SC MEDIA LINE SRL  Str. Octavian, Nr. 37, Sector 3, Bucuresti, Tel: 0728.883.494; 
www.media-line.com.ro; E-mail:office@media-line.com.ro

J40/23860/1994; CUI: RO 6560473
Promoție valabilă până la 30.06.2020 și în limita stocului disponibil.

Accesoriu deschis rigole
simplu 

Accesoriu deschis rigole
reglabil

Prãsitoare

Plug reversibil
cu 2 brazde 54 cm

109 Lei cu TVA 149 Lei cu TVA 329 Lei cu TVA 

Roți metalice 
350 mm

279 Lei cu TVA 

Plug simplu

149 Lei cu TVA 

Plug reversibil

319 Lei cu TVA 429 Lei cu TVA 

Plug reversibil
cu 2 brazde 60 cm

459 Lei cu TVA 

Semãnãtoare

639 Lei cu TVA 

Extractor cartofi

149 Lei cu TVA 

Roți pneumatice
400 mm

259 Lei cu TVA 

Roți metalice 
400 mm

299 Lei cu TVA 

Roți metalice 400 mm
pt. MS 9500 / MS 15000

349 Lei cu TVA 

ACCESORII

Roți metalice 500 mm
pt. MS 9500 / MS 15000

399 Lei cu TVA 


