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La finalul unui an de activitate agricolă, după pregătirea utilajelor 
pentru iarnă, fermierii se pot ocupa de următoarea etapă specifică 
sezonului rece: întreținerea mașinilor agricole și aprovizionarea cu 
piese de schimb.

Această perioadă este relativ liberă pentru operatori, care nu mai 
au lucrări în câmp, dar și pentru distribuitorii de mașini agricole, ai 
căror tehnicieni nu mai sunt solicitați la reparații urgente, precum în 
campaniile agricole. 

CONSIDERENTE 
GENERALE
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Ciclul de întreținere a unui utilaj agricol cuprinde o serie de operațiuni care sunt 
efectuate într-o ordine bine stabilită. Informațiile despre aceste operațiuni 
sunt disponibile în manualul de operare al fiecărui utilaj. 

Operațiuni de întreținere programate:

 ☑ Întreținere periodică zilnică

 ☑ Întreținere periodică

 ☑ Reparație curentă 1 

 ☑ Reparație curentă 2

 ☑ Reparație capitală

Recomandarea efectuării operațiunilor de întreținere nu se 
referă doar la utilajele noi, ci se aplică întregului parc de utilaje. 
Indiferent de vârstă, o mașină agricolă trebuie întreținută pentru a 
evita deteriorarea prematură.

OPERAȚIUNI DE 
ÎNTREȚINERE

Este recomandat ca înainte de pregătirea utilajului pentru sezonul rece să se 
verifice numărul de ore efectuate și, în cazul în care se apropie termenul pentru 
o revizie, să fie efectuată în această perioadă, chiar dacă starea utilajului ar 
mai permite o funcționare de 20-30 de ore. 

În caz contrar, există posibilitatea ca după doar două sau trei zile de la 
începerea următoarei campanii agricole să fie nevoie de oprirea lucrărilor 
pentru efectuarea unei operațiuni de întreținere planificată.
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Realizarea inspecțiilor utilajelor agricole de către echipele de 
service specializate și ofertele întocmite de distribuitori pe baza 
acestor inspecții permit identificarea eventualelor probleme 
tehnice care pot apărea în timpul campaniilor viitoare la nivelul 
utilajelor. 

Realizarea unei inspecții nu obligă și la înlocuirea pieselor. Fermierii pot face 
un necesar de piese, iar înlocuirea lor efectivă se poate realiza ulterior, pentru 
a profita de ofertele de sezon.

În urma inspecțiilor realizate, distribuitorul își poate planifica stocul de piese 
de schimb și poate estima care vor fi cerințele din sezonul viitor, ceea ce va 
conduce la o soluționare rapidă a problemelor semnalate de clienți.

INSPECȚIA 
UTILAJELOR
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INSPECȚIA 
UTILAJELOR
În cazul în care, în urma inspecției, doriți să realizați dumneavoastră repararea 
utilajului, puteți apela și la alte soluții – spre exemplu, să cumpărați piese de la 
alți furnizori decât cei autorizați de producător. Acestea au avantajul de a fi mai 
ieftine, însă trebuie acordată mare atenție caracteristicilor pieselor. 

Majoritatea dealerilor nu execută reparații decât cu piese achiziționate de 
la producător prin intermediul distribuitorilor acreditați, refuzând orice altă 
intervenție cu piese provenind din alte surse. În această situație, trebuie să vă 
asigurați că puteți realiza dumneavoastră singur operația de înlocuire a piesei 
de schimb achiziționate.

O alternativă fiabilă a pieselor de schimb originale o poate reprezenta 
achiziția de piese de tip „Reman”. Mulți producători colectează piesele 
uzate, le recondiționează și apoi le revând sub titulatura de „Piese Reman”. 
Acestea au în principiu aceleași caracteristici constructive, funcționale și de 
fiabilitate precum piesele noi de origine și beneficiază în plus și de garanția 
producătorului. De aceea, este indicat să vă interesați și de existența în stocul 
distribuitorului a unor astfel de repere.

Indicațiile din manualul de operare al utilajelor trebuie respectate 
cu strictețe, mai ales în cazul utilajelor noi. Orice abatere poate 
reprezenta un motiv de refuzare a unei reparații și poate afecta 
dreptul la garanție în cazul apariției unor probleme.
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PREVIZIUNI 
PENTRU ANUL 2022
Anul 2022 prezintă unele particularități în ceea ce privește achiziția utilajelor 
agricole, respectiv a pieselor de schimb: prețul materiilor prime a crescut pe 
fondul epidemiei de Covid-19 (metal, carburanți, gaze, energie), ceea ce poate 
conduce la depășiri importante ale termenelor de livrare. În aceste condiții, 
este de așteptat ca prețul pieselor de schimb să crească în continuare 
pe măsură ce se apropie deschiderea noului an agricol. De asemenea, 
disponibilitatea de achiziție pentru anumite repere poate fi limitată, ceea ce ar 
putea să determine întreruperea lucrului chiar și pentru o defecțiune minoră.

Pe baza istoricului defecțiunilor și disponibilității de achiziție 
din anii trecuți, este recomandată o aprovizionare preventivă cu 
piesele care ar putea cauza probleme în viitorul apropiat.
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OFERTE 
PROMOȚIONALE
Marii distribuitori și dealeri de mașini agricole au lansat diverse oferte 
promoționale, valabile până în jurul datei de 1 martie 2022. 

Printre caracteristicile ofertelor existente pe piață se numără:

 ☑ Disponibilitate mult mai mare a echipei de service;

 ☑ Inspecția utilajului și întocmirea necesarului de piese gratuite la unii 
distribuitori;

 ☑ Prețuri reduse la manoperă în service;

 ☑ Diferite obiecte promoționale oferite pentru contractarea de servicii de 
întreținere, în anumite condiții.

În această perioadă, se remarcă o reducere semnificativă a prețului de 
achiziție a pieselor de schimb de la distribuitorii autorizați, de până la 30%.

De asemenea, unii distribuitori oferă contracte de service la preț redus pentru 
operațiunile de întreținere a parcului de utilaje agricole.  
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CONCLUZII

În momentul achiziționării unui utilaj nou, de multe ori alegerea este facută în 
funcție de prețul utilajului, fiind neglijate costurile de întreținere și reparație, 
care, în unele cazuri, ajung chiar să depașească prețul utilajului, dacă luăm 
în considerare întreaga durată de viață a acestuia. 

De aceea, este absolut necesar să fie acordată o atenție deosebită 
întreținerii și reparațiilor utilajelor agricole, și mai ales momentului în care 
sunt efectuate aceste intervenții. Alegerea optimă a perioadei reduce în mod 
considerabil costurile de exploatare.
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Preg tire pentru Iernare

Inspec ie

Comand  Piese

Piese Origine Produc tor Piese Reman de la Distribuitor Piese Alt Furnizor Piese Adaptabile

Repara ie de c tre Dealer Autorizat Repara ie în Regim Propriu

Stoc de Piese 1 Stoc de piese 2

Garan ie Utilaj

Campanie Agricol

Defec iune Utilaj

Final Campanie Agricol

Stocare

Comand  piese pe 
baza istoricului

Verificarea st rii echipamentului de c tre echipa dealerului autorizat 

Întocmirea devizului de repara ii i a necesarului de piese de c tre echipele 
de service autorizate de produc tor

Comand  piese pe baza devizului realizat de dealerul autorizat

Comand  piese de la alt furnizor decât dealerul autorizat

Comand  piese pe baza devizului realizat de dealerul autorizat

Stoc de piese ale fermierului achizi ionate de la 
dealer sau reprezentantul acestuia

Repara ie executat  de echipa de service cu piese de la dealer

Stoc de piese ale fermierului achizi ionate 
de la al i distribuitori de piese

Repara ie executat  în regim propriu cu piese de la dealerul 
autorizat

Executarea lucr rilor agricole cu utilajul reparat în propriul atelier

Efectuarea repara iei în atelierul propriu cu mijloace proprii sau 
altele decât cele ale dealerului

Piese de la 
dealer sau 
Reman 
stocate de 
client pentru 
eventuale 
reparatii 
ulterioare

Repara ie 
executat  
de echipa 
de service 
cu piese 
de la 
dealer

Garan ie 
oferit  
de 
dealer

Repara ie 
efectuat  
respectând 
condi iile 
de 
garan ie

Repara ie 
efectuat  de 
dealer dup  
respingerea 
execu iei în 
condi ii de 
garan ie 

Executarea lucr rilor agricole cu 
utilajul reparat de c tre dealer

Solicitare de repara ie în garan ie i constatare 
în urma apari iei unei defec iuni

Stocarea se va efectua la sfâr itul fiec rei campanii agricole 
indiferent de perioada de repaus dintre campanii

La sfâr itul tuturor campaniilor care formeaz  un an de produc ie agricol , utilajele se preiau din faza de stocare 
sezonier  i vor fi preg tite pentru iernare i pentru o nou  campanie

Circuit principal utilaje
Opera iuni efectuate cu i de c tre dealerul autorizat
Operatiuni efectuate în garan ie de c tre dealer
Repara ie efectuat  de dealer f r  a aplica condi iile de garan ie
Opera iuni efectuate f r  servicii dealer autorizat

EXECUTAREA REPARAŢIILOR 
ÎN FUNCŢIE DE MODALITATEA 
DE ACHIZIŢIE A PIESELOR 
DE SCHIMB

LEGENDA
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Clubul Fermierilor Români
pentru Agricultură Performantă

Bd. Pipera 1B, Cubic Center, Voluntari, Ilfov
office@cfro.ro, www.cfro.ro




