
MAŞINĂ DE BILONAT CU ORGANE DE LUCRU 

ACTIVE MB - 4 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Maşina  de bilonat cu organe de lucru active, MB-4,  destinată realizării de 

biloane pe rânduri, în cultura de cartof, este de tip tractat şi lucrează în agregat cu 

tractorul de 120CP, pe roţi, până la limita de stabilitate pe pante a tractorului,cu 

deplasarea agregatului dupa direcţia curbelor de nivel. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Principalele părţi componente ale maşini de bilonat MB-4 sunt: cadrul, 

reductorul, organele de lucru active, organele de lucru pasive, roţile de copiere, 

transmisia de acţionare. 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 
MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI 

INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA 
ROMÂNIA, Bucureşti 013813, OP 18; Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sector 1; Cod SIRUES: 0798762; 

Cont virament: RO78RNCB0072026604710001 BCR Filiala sector 1, Bucureşti; Cod fiscal: R2795310; 

Tel.(021)269.32.49, 269.32.55; Fax: (021)269.32.73; E-mail: icsit@inma.ro; http:\\www. inma.ro 



Pentru desfăşurarea procesului de  lucru maşina ajunsă la parcelă se coboară pe 

sol şi se reglează adâncimea de lucru prin intermediul mecanismului cu şurub al 

roţilor de copiere. Mişcarea de la priza de putere este transmisă printr-un cuplaj 

cardanic la redactor de unde prin intermediul unei transmisii cu lanţ este acţionat 

rotorul pe care sunt montate organele de lucru active, tip freză. Pe rotor se gasesc 5 

baterii cu cuţite care prelucrează solul dintre rândurile de cartof pe o lăţime de cca 40 

cm, astfel încât să formeze biloane pe patru rânduri de cartof. Solul mărunţit de cuţite 

este „aruncat” în sens opus direcţiei de deplasare  a agregatului unde întâlneşte 

organele de lucru pasive care îl „modelează” în biloane cu secţiunea transversală 

trapezoidală. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- tipul maşinii, tractata 

- tractorul din agregat,  120 CP 

- numar biloane realizat la o  trecere 4 

- tip organe de lucru cuţite profilate 

- numar cuţite/baterie 10sau18 

- masa maşinii,  Cca. 1700 kg 

- dimensiuni de gabarit: lungime x lăţime x înălţime, 1700x 3300x1350mm 

- lăţimea de lucru:      3 m 

- distanţa între rânduri:      75 cm 

- - înălţime bilon:      30-35 cm 

- - lăţime coamă bilon:      10-20 cm 

- - profil secţiune transversală bilon:  trapezoidală 

- - viteza de deplasare în lucru:      3,8-5km/h 

- - productivitate:      1,0-1,2 ha/h 



EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

- Obţinerea unor producţii de cartof mai mari cu cca.15% datorită creşterii 

calităţii lucrărilor de întreţinerea culturii; 

- Reducerea preţului la cartof prin scăderea costurilor cu lucrările de întreţinere ; 

- Conservarea şi ameliorarea caracteristicilor solului prin reducerea numarului 

de lucrări executate ; 

- Reducerea poluării mediului cu pesticide şi creşterea siguranţei chimice a 

produsului prin reducerea cantităţii de substanţe fito-sanitare necesare. 

 


