
ECHIPAMENT CU PULVERIZARE  
MULTIDIRECŢIONALĂ A JETULUI DE SOLUŢIE 

PENTRU CULTURA CARTOFULUI   
EPM 70/75 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Echipamentul pentru pulverizare multidirecţională a jetului de soluţie EPM 70/75 

este destinat pentru efectuarea lucrărilor de tratamente chimice prin stropire, în vederea 

combaterii bolilor şi dăunătorilor, cu insecto-fungicide, în culturile de cartof în vegetaţie.  

PREZENTARE GENERALĂ 

Echipamentul cu pulverizare multidirecţională a jetului de soluţie EPM 70/75 este 

format din maxim 16 secţii de lucru care se montează pe rampele maşinilor de stropit 

funcţie de lăţimea de lucru a rampei şi distanţa dintre rândurile de cartof. 
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Fiecare secţie de lucru, aferentă unui rând de plante, se montează pe rampă prin 

intermediul unor suporţi, având trei dispozitive de pulverizare care realizează stropirea: în 

partea centrală a rândului cu orientarea jetului de soluţie de sus în jos şi pe cele două părţi 

laterale ale rândului cu orientarea jetului de soluţie pe verticală, dreapta respectiv stânga, 

astfel că toate plantele de pe rând vor fi <<îmbăiate>> cu soluţia de stropit. 

Montarea şi demontarea echipamentului  cu pulverizare multidirecţională  a jetului 

de soluţie EPM 70/75, pe şi de pe maşina de bază de tip EEP, din fabricaţia de serie, se 

face cu uşurinţă şi presupune  fixarea echipamentului pe rampa maşinii, prin intermediul 

unor bride filetate, şi racordarea furtunurilor de alimentare cu soluţie de la distribuitorul 

instalaţiei hidraulice la rampele de distribuţie. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- Maşinile pe care se montează echipamentul: 

- Tipul echipamentului: 

- Locul de montare pe maşina de stropit: 

- Numărul de secţii a echipamentului: 

- Distanţa dintre secţiile echipamentului montate 

pe rampă: 

- Numărul dispozitivelor de pulverizare montate 

pe o secţie: 

- Tipul dispozitivelor de pulverizare:  

- Presiunea de lucru: 

- Debitul duzelor de pulverizare: 

- Viteza de lucru a agregatului: 

- Cantitatea de soluţie distribuită la unitatea de 

suprafaţă: 

- Masa echipamentului: 

- maşini de stropit tip EEP 

- cu pulverizare multidirecţională 

- rampă 

- 16 

- 70/75cm funcţie de distanţa 

dintre rândurile de plante 

- 3 

- Lechler cu antipicurător 

- 1-8 bar 

- 0,28-4,0 l/min 

- 4-8 km/h 

- 200-1000 l/ha 

- 40 kg 



EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

- reducerea costurilor, cu până la 20%; 

- creşterea producţiei de cartof la hectar cu până la 15%; 

- îmbunătăţirea sistemelor ecologice ale mediului înconjurător (plante, teren) prin 

reducerea numărului de stropiri, în perioada de vegetaţie a culturii. 

  


