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Motocultorul, echipat cu plug reversi-
bil, este destinat în principal fermelor 
agricole mici, gospodăriilor individua-
le şi deţinătorilor de spaţii verzi şi de 
agrement, în vederea realizării lucrării 
de arat. Pe motocultor se pot monta şi 
alte echipamente de lucru care pot fi 
utilizate pentru întreţinerea culturilor 
şi spaţiilor verzi sau pentru alt gen de 
lucrări. 

Puterea maximă    7,5 CP

Motor     termic, în 4 timpi, 

    benzină, Kama  

Pornire    manuală  

Transmisie    mecanică

Cutie de viteze   cu roţi dinţate  

Viteze de lucru    2 înainte + 1 înapoi 

Lăţime de lucru cu accesorii   750 – 1050 mm 

Diametrul roţii cu pneu  500 mm

Diametrul roţii cu pinteni  400 mm

Lumina de trecere la sol  110 mm

Ecartament   500 mm

Greutate    120 kg 

Viteza de deplasare  5 - 10 km/h 

Viteza medie de lucru  2,5 – 3,6  km/h

Productivitate medie  0,030 ha/h

Consum mediu de combustibil 0,9 – 1,1 l/h

Tipul plugului    reversibil

Trupiţe active   1 buc.

Trupiţe stânga şi dreapta  1+1 buc. 

Brăzdare    1+1 buc.

Lăţimea de lucru   120 mm

Adâncimea de lucru  120 mm

Acţionare reversare  la mână, la picior 

Gradul de mărunţire a solului foarte bun 

Viteza medie de lucru   2,5 – 3,6 km/h 

Productivitate medie  0,030 ha/h 

Greutate    20 kg

Avantajele obţinute prin implementa-
rea tehnologiei inovative de mecani-
zare a operaţiilor de prelucrat solul în 
agregat UAMFA – Motocultor M7,5 cu 
Plug reversibil PR1, sunt:
4creşte gradul de mecanizare a lucră-
rilor de prelucrare a solului in fermele 
agricole mici si medii, a producatorilor 
individuali, a detinatorilor de spatii 
verzi;
4creşte calitatea lucrărilor, în condiţi-
ile unor costuri de exploatare reduse;
4se reduce gradul de tasare a solului 
şi emisiile de noxe prin scăderea nu-
mărului de treceri faţă de tehnologiile 
clasice (cu plugul fix cu o trupiţă).  

Motocultor M7,5 Caracteristici motocultor M7,5

Caracteristici plug reversibil PR1

Accesorii

Avantaje

Remorcă

Rariţă

Cultivator

Plug reversibil PR1

Roţi cauciuc

Roţi metalice
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