
 

 

DISPOZITIVUL DE MODELAT SOLUL ÎN BRAZDE 

COMPARTIMENTATE LA CULTURI PRĂȘITOARE, 

SIMULTAN PE 5 INTERVALE, DMBC5 -0 

 

 

 
Domeniu de aplicabilitate 

Dispozitivul de modelat solul în brazde compartimentate la culturi prășitoare, simultan pe 5 
intervale este destinat modelării solului în brazde compartimentate la culturi prășitoare semănate la 
70 -80 cm, în vederea acumulării apei din precipitații și realizării unei distribuții uniforme a apei la 
suprafața solului, pe terenuri cu panta până la 5 %, pe soluri arate la minim 250 mm, cu textura ușoară, 
medie sau grea, la o umiditate la care solul nu se lipește de organul activ. 
 
Descriere 

Dispozitivul de modelat solul în brazde compartimentate la culturi prășitoare, simultan pe 5 
intervale are în componență următoarele părți principale: 
- cadrul cu triunghiul de cuplare la tractor; 
- roțile de reglare și limitare a adâncimii de lucru a dispozitivului ; 
- cuțitele de afânare a solului în fața  rarițelor ; 
- rarițele; 
- echipamentul de compartimentare a brazdelor. 

Dispozitivul este prevăzut cu o roată cu pinteni, dispusă pe cadru, prin intermediul căreia se 
antrenează un ax, cu secţiunea hexagonală, pe care se montează, decalat, nişte ansambluri cu came, 
care comandă, printr-un sistem de pârghii, blocarea sau deblocarea unui rotor cu palete pentru a 
realiza brazdele întrerupte, de udare. 



 
Principalele caracteristici tehnice  
- Tipul dispozitivului       purtat 
- Puterea tractorului, CP      55-80 
- Numărul secțiilor de lucru, buc.     3, 4 sau 5 
- Tipul organelor de afânare      cuțite daltă 
- Tipul rarițelor       cu cuțit schimbabil,  

cu deschidere variabilă sau fixă 
-Tipul organelor de compartimentare     rotor cu 3, 4 paleți 
- Distanța între secțiile de lucru, mm      reglabilă, min.700 
- Tipul roților de reglare a adâncimii     metalice sau cu pneuri 
- Adâncimea de lucru a organelor de afânare, cm   15-20 
- Dimensiunile brazdelor  executate pe interval, cm 

- lățime       70 
- adâncimea maximă      20 
- lățimea la fund      10-15 
- deschiderea la suprafață     45-60 

- Lungimea brazdelor compartimentate, m    1,5 ; 2 ; 3 sau  6 
- Lungimea dopului de sol, cm     20-40 
- Înălțimea dopului de sol, cm      cca. 20 
- Înălțimea optimă a plantelor în faza  modelat brazde  30-60 cm 
- Lumina de transport, mm      min. 250 
- Lumina de lucru a cadrului, mm     min. 500 
- Viteza de deplasare, km/h 

-în lucru      1,8-3 
-în transport      5 

- Dimensiuni de gabarit, mm 
- lungimea       1500-1700 
- lățimea       3600 sau 5200 
- înălțimea       1100-1200 

- Masa, kg        700- 800  
 
Utilizatori 
Societăți comerciale, asociații de proprietari, cultivatori particulari de plante prășitoare. 

 
Efecte economice și de mediu 
- eficientizarea apei din precipitatii în vederea asigurării necesarului de apă al culturilor agricole; 
- modificarea orografiei terenurilor nenivelate în vederea reținerii și inmagazinarii apei din 
precipitații; 
- reținerea apei din topirea zăpezii la culturile prășitoare aflate în vegetație sau pe terenurile fără 
vegetație și cu orografia variabilă. 


