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Idromeccanica Lucchini a fost creata in anul 1947 pentru a opera in sectorul hidraulic. Mai tarziu si-a extins 
campul de activitate specializandu-se in sectorul instalatiilor de irigare si al acesoriilor pentru agricultura,  
cat si in productia de instalatii pentru sere si echipamente interne pentru horicultura si fl oricultura. Dupa 
circa 60 de ani de management dinamic si productiv, Idromeccanica Lucchini opereaza in prezent pe piata 
interna si internationala, fi ind in legatura permanenta cu toti clientii sai.

In prezent, la conducerea societatii se afl a a doua generatie a familiei Lucchini, care a pastrat traditia 
istorica a companiei: profesionalismul, competenta tehnica, pasiunea si entuziasmul. 

La aceste calitati se adauga o cercetare dinamica si o dezvoltare orientata spre tehnologia de varf. Toate 



aceste calitati fac din Idromeccanica Lucchini o societate leader si un partener ideal in sectoarele de 
horticultura, fl oricultura si zootehnie.

“LUCRAM PENTRU A FI ALESI” este sloganul ce contine trecutul si viitorul companiei,  care bazandu-se pe 
know-how si experienta dobandita, se proiecteaza in viitor cu o tot mai mare implicare si un succes in 
continua crestere.

“... A FI ALESI...”: misiunea importanta a societatii Idromeccanica Lucchini este  centrarea constanta a 
atentiei  pe calitatea si standardul ridicat al productiei cat si satisfacerea deplina a nevoilor clientilor, in 
ceea ce priveste asistenta tehnica inainte si dupa achizitionarea produselor noastre.















Generatoare de aer cald si ventilatoare

GENERATOARE DE AER CALD – SERII PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE 
Noile tehnologii, evolutia continua a materialelor si cererea tot mai variata in legatura cu actualele reglementari 
din domeniul incalzitoarelor ne-a determinat sa dezvoltam o gama de generatoare pentru piata agricola.

TEHNOLOGIA DE FABRICATIE
Generatoarele noastre de aer cald indeplinesc cerintele consumatorilor si sunt destinate pentru: dimensiunile 
mici permit instalarea produsului  oriunde; livrate cu roti simple sau duble (in functie de greutatea modelului) 
pentru versiunea mobila sau prevazute cu suport adecvat pentru versiunea suspendata, acestea pot fi  usor trans-
portate si permit de asemenea pozitionarea pe podea si in camera in caz de nevoie (caruciorul cu roti este usor 
de dezafectat). Generatoarele de aer cald sunt concepute pentru a produce maxim de aer cald cu cel mai scazut 
consum de combustibil sau energie electrica. Capacitatea mare a generatoarelor la temperaturi medii le face sa 
fi e indispensabile pentru a fi  utilizate in: sere, ciupercarii, crescatorii in general, grajduri, ateliere, zone de lu-
cru in aer liber, hambare nutreturi-cereale-tabac si zone de uscare a fructelor. Versiunea MOBILA este adecvata 
pentru incalzirea mediului ambiant in timpul recoltarii legumelor pe timpul ierii. Fiecare masina este insotita de 
DECLARATIA DE CONFORMITATE conform prevederilor CEE/89/392 si CEE 89/336.



Sisteme de irigare
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