
INSTALAȚIE DE IRIGARE LOCALIZATĂ 

IL-0 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Instalația este destinată mecanizării lucrărilor de udare la înființarea culturilor 

energetice sau perdelelor forestiere de protecţie cu mașina de plantat butași. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Instalația se montează pe echipamentul tehnic EIS și este destinată pentru 

irigarea localizată concomitent cu plantarea mecanizată în diferite scheme şi 

adâncimi de lucru dirijate a butaşilor de plop energetic (Populus hibridus). 

Echipamentul tehnic EIS este de tip purtat în transport şi în timpul lucrului și lucrează 

în agregat cu tractoare agricole sau forestiere pe roţi de 80 CP prevăzute cu 
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mecanisme de suspendare în trei puncte de categoria 2 conform ISO 730:2009, pe 

teren şes şi cu panta până la 6
o
, pe toate tipurile de sol. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNOLOGICE 

- Mașina pe care se montează instalația de irigare localizată:  EIS 

- Puterea tractorului cu care lucrează mașina de plantat, CP 80 

- Numărul de secții ale mașinii de plantat, buc. 2 

- Capacitatea rezervorului de apă, l  300 

- Cantitatea de apă ce poate fi dată la un butaș, l/butaș  0,1...0,3 

- Distanta minimă între butași pe rând, cm   70 

- Numărul de plăcuțe țintă pe secție, buc  4 

- Model electrovalvă apa   VSO8419 - 2'' 

- Racord filetat interior 2" 

- Tensiunea bobinei, Vcc 12 

- Model senzor inductiv   M30 SL30 

- Tensiunea de alimentare, Vcc 6…24 

- Raza, mm   0...15 

- Curent de lucru max., mA  200 

- Frecvența de răspuns, Hz  200 

UTILIZATORI 

Fermieri cultivatori de plante energetice sau de perdele forestiere. 

EFECTE ECONOMICE 

- se obţin efecte pozitive privind aplicarea apei în cantități precise și uniforme strict la 

butașul de plop sau salcie energetică plantat; 

- sunt eliminate costurile energetice deoarece nu sunt folosite surse de pompare, 

pentru că instalația lucrează la presiuni mult mai mici decât, spre exemplu, irigarea 

prin picurare. 


