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MOTOSAPE BENZINA

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   7 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 curea
Freză:   reglabilă 80 cm , 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime
Masă:   73 kg

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;
◦ roată frontală pentru transport;  
◦ set roţi pneumatice 400 mm;
◦ accesoriu deschis rigole;

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   7 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 curea
Freză:   reglabilă 110/80 cm , 24 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime
Masă:   73 kg

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;
◦ roată frontală pentru transport;  
◦ set roţi pneumatice 400 mm;
◦ accesoriu deschis rigole;

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   7 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 110 / 80 cm , 24 cuțite  și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime
Masă:   79 kg

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;  
◦ set roţi pneumatice 400 mm;
◦ accesoriu deschis rigole;
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MOTOSAPE DIESEL

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   10 CP
Combustibil:   diesel 
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:   120 cm , 32 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime şi în lateral
Masă:   155 kg

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;
◦ roţi pentru transport 5.00 x 12 ”;  
◦ decompresor;
◦ accesoriu deschis rigole;

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;  
◦ set roţi pneumatice 400 mm;
◦ accesoriu deschis rigole;

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   5,5 CP
Combustibil:   diesel
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 110 / 80 cm , 24 cuțite  și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime
Masă:   82 kg

Motor:    4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer
Putere:   10 CP
Combustibil:   diesel 
Pornire:  electrică
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:   120 cm , 32 cuțite și discuri laterale de protecție
Ghidon:   reglabil în înălțime şi în lateral
Masă:   155 kg

Dotare standard:
◦ sistem de reglare a adâncimii de lucru;
◦ discuri laterale de protecţie;
◦ roţi pentru transport 5.00 x 12”;  
◦ decompresor;
◦ accesoriu deschis rigole;
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ACCESORII MOTOSAPE

Roți metalice 
350 mm

Accesoriu deschis rigole
simplu 

Plug simplu

Extractor cartofi

Roți pneumatice
400 mm

Prãsitoare

Remorcã - 400kg
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Plug reversibil Semãnãtoare

Remorcã - 500kg

Roți metalice 
400 mm

Accesoriu deschis rigole
reglabil



MOTOPOMPE

Putere motor:   7 CP
Înălțime refulare:   32 m
Debit maxim:   55 m3 / h
Diametru conectare:   3” x 3”
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă:   26  kg

Putere motor:   7 CP
Înălțime refulare:   32 m
Debit maxim:   30 m3 / h
Diametru conectare:   2” x 2”
Adâncime de aspirație: 8 m
Masă:   24 kg
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Putere motor:   3 CP
Înălțime refulare:   20 m
Debit maxim:   8 m3 / h
Diametru conectare:   1” x 1”
Adâncime de aspirație: 6 m
Masă:   12,5 kg

Putere motor:   3 CP
Înălțime refulare:   16 m
Debit maxim:   14 m3 / h
Diametru conectare: 1”1/2x1”1/2

Adâncime de aspirație: 6 m
Masă:   12,5 kg

Putere motor:   7 CP
Înălțime refulare:   26 m
Debit maxim:   60 m3 / h
Diametru conectare:   3” x 3”
Adâncime de aspirație: 7 m
Masă:   37,9 kg

Motopompe pentru apã curatã

Motopompe de presiune

Motopompe pentru apã murdarã

Putere motor:   7 CP
Înălțime refulare:   50 m
Debit maxim:   30 m3 / h
Diametru conectare: 2”x2”+2x1”1/2

Adâncime de aspirație: 7 m
Masă:   27,6 kg

Putere motor:   7 CP
Înălțime refulare:   80 m
Debit maxim:   16 m3 / h
Diametru conectare: 2”x2”+2x1”1/2

Adâncime de aspirație: 7 m
Masă:   28,2 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:   41 kg

Putere max.:   3,0 kVA 
Putere motor:   7.0 CP
Rezervor:   15 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   45,2 kg

Putere max.:   4,0 kVA 
Putere motor:   10.0 CP
Rezervor:   25 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   62,9 kg

Putere max.:   6,0 kVA 
Putere motor:   14.0 CP
Rezervor:   25 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror/electrică
Masă:   77,2 kg / 83,1 kg

Putere max.:   1000 W 
Putere motor:   2.4 CP
Rezervor:   2.8 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   15,3 kg

Putere max.:   2000 W 
Putere motor:   3.5 CP
Rezervor:   3.8 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   18 kg
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Generatoare de curent ML - INVERTER

AVR
Technology



Putere max.:   2,2 kVA 
Putere motor:   6,5 CP
Rezervor:   15 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   45 kg

Putere max.:   3,0 kVA 
Putere motor:   7,0 CP
Rezervor:   15 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   46 kg

Putere max.:   6,5 kVA 
Putere motor:   15 CP
Rezervor:   25 l
Tensiune:   230 V
Pornire: cu demaror mecanic
Masă:   89 kg

Putere max.:   6,5 kVA 
Putere motor:   15 CP
Rezervor:   25 l
Tensiune:   230 V
Pornire: electrică
Masă:  89 kg
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GENERATOARE DE CURENT

AVR
Technology
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SC MEDIA LINE SRL
Str. Octavian, Nr. 37, Sector 3, Bucuresti

Tel: 0728.883.494; 0730.277.975
www.media-line.com.ro; 

E-mail:office@media-line.com.ro
J40/23860/1994; CUI: RO 6560473

Distribuitor autorizat:

Sub rezerva modificărilor de ordin tehnic şi a informaţiilor despre produse. Imaginile au caracter ilustrativ.


