
MAŞINĂ PENTRU TRATAMENTE 

FITO-SANITARE ÎN VII ŞI LIVEZI 

 ATOM 1000 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Maşina pentru tratamente fito-sanitare, ATOM 1000, este destinată pentru 

efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile de vii şi livezi, 

în agregat cu tractoare de 45 CP pe roţi, prin pulverizarea pneumatică, cu volum redus, 

a substanţelor insecto-fungicide. In cazul în care condiţiile de lucru privind distanţele 

între rândurile din plantaţie permit utilizarea tractorului de 65 CP, maşina ATOM 1000 

poate lucra în condiţii corespunzătoare şi în agregat cu acesta. 
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PREZENTARE GENERALĂ 

Maşina pentru tratamente fito-sanitare în vii şi livezi, ATOM 1000, este de tipul 

tractată, prevăzută cu posibilitatea reglarii continue a ecartamentului în limitele 1200-

1600 mm, antrenarea făcându-se de la priza de putere a tractorului din agregat prin 

intermediul unei transmisii cardanice. 

Principalele părţi componente ale maşini pentru tratamente fito-sanitare în vii si 

livezi, ATOM 1000 sunt: şasiul sudat, instalaţia hidraulică, trenul de rulare cu proţapul, 

rezervorul de lichid, suportul ventilator, ventilatorul atomizor şi transmisia de 

antrenare. 

La deplasarea în lucru, printre rândurile din plantaţie (vii sau livezi), agregatul 

format cu maşina ATOM 1000 asigură efectuarea tratamentelor fito-sanitare pe un 

rând, prin pulverizarea substanţelor insecto-fungicide pe două jumătăţi de rânduri. 

Panta maximă de lucru este de 15 %. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- tipul maşinii, - tractat  

- tractorul din agregat,  - 45 CP 

- nr. de rânduri tratate la o trecere, - 1 (2 jumatati) 

- sistemul de alimentare, - hidraulic, folosind pompa şi furtunul cu sorb 

- direct, prin capacul rezervorului cisternă 

- dispozitivul de pulverizare 

- tipul ventilatorului 

- tipul duzelor 

- pneumatic, cu volum redus 

- centrifugal cu difuzor 

- alamă  

- sistemul de agitare -hidraulic, sub presiune 

- capacitatea rezervorului - 1000 l 

- tipul pompei 

- debitul/ presiunea/ turatia 

- cu 4 pistoane si membrana 

- 97 l/min  / 50 bar / 350-540 rot/min 

- transmisia de antrenare - arbore cardanic B5 1000PE 



- dimensiuni de gabarit 

-lungime 

-latime 

-inaltime 

-2485 mm 

-1190 mm 

-655 mm 

- masa masinii - 595 kg 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 creşterea capacităţii de lucru la efectuarea lucrărilor de aplicare a pesticidelor cu

cca. 10%, prin reducerea numărului de curse pentru umplerea bazinului cu

soluţie;

 reducerea consumului de combustibil pe hectar cu cca. 5%;

 creşterea producţiilor prin reducerea pierderilor datorate bolilor şi dăunătorilor;

 dezvoltarea unei agriculturi durabile şi ecologice, prin reducerea riscurilor de

infestare a solului şi a produselor agricole cu substanţe nocive ca urmare a

remanenţei în sol si în produse a pesticidelor administrate necorespunzător;

 condiţi mai bune de muncă pentru fermieri şi reducerea riscurilor de contaminare

a acestora cu substanţe toxice;


