
MAŞINA DE ADMINISTRAT ÎNGRĂŞĂMINTE 

CHIMICE - MIC 500 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Maşina de administrat îngrăşăminte chimice, MIC 500, este destinată pentru 

executarea lucrărilor de fertilizare cu îngrăşăminte chimice solide granulate pe 

parcele mici şi mijlocii din zona colinară, în cultura mare, pe păşuni şi fânete. 

Maşina de administrat îngrăşăminte chimice, MIC 500, este de tipul purtată şi 

va lucra în agregat cu tractorul de 45 CP pe roţi, în special cu tractorul U-445 DT (cu 

dubla tractiune), până la limita de stabilitate pe pante a tractorului, cu deplasarea 

agregatului după direcţia cea mai convenabilă, asigurând indici calitativi de lucru 

corespunzători pentru lucrarea de fertilizat. 
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PREZENTARE GENERALĂ 

Maşina este de tipul  purtat pe ridicătorul hidraulic al tractorului, antrenarea 

făcându-se de la priza de putere a acestuia prin intermediul unei transmisii cardanice 

Principalele părţi componente ale maşini de administrat îngrăşăminte chimice, 

MIC 500, sunt: cadrul, buncărul pentru îngrăşăminte, sistemul de dozare, mecanismul 

de reglare a dozării, agitatorul, aparatul de distribuţie/împrăştiere, reductorul si 

transmisia de acţionare, de tipul arbore cardanic. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- tipul maşinii, - purtata  

- tractorul din agregat, CP - 45 - 65 

- capacitatea buncărului, dm³ - 540 

- lăţimea de lucru, m - 14-18 

- sistemul de dozare, - gravitaţional cu 2 fante reglabile 

       - norma de îngrăşăminte distribuită, kg/ha 

       - mod de acţionare/reglare 

- 5-1550 

- de la postul de conducere a tractorului 

- agitatorul de îngrăşăminte - de tip cu palete 

- turatia agitatorului, rot/min - 700 

- sistemul de distributie - cu 2 discuri centrifuge cu palete fixe 

- nr. palete pe disc, buc. 

- diametrul discului, mm 

- turaţia discului, rot/min 

- 2  

- 465 

- 700 

- masa maşinii, kg - 165  

- dimensiuni de gabarit, mm 

- lungime, 

- lăţime, 

- înălţime, 

- 1305 

- 1640 

- 1035 

- viteza de deplasare în lucru, km/h; 5,5-8,0 



EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

- creşterea capacităţii de lucru la efectuarea lucrărilor de fertilizare cu cca. 10%; 

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

- reducerea volumului de forţă de muncă prin asigurarea posibilităţilor de 

mecanizare a lucrărilor de fertilizare în fermele private, din zona colinară; 

- creşterea producţiilor vegetale prin asigurarea posibilităţilor de administrare 

corectă a îngrăşămintelor chimice în raport cu cerinţele plantelor de cultură; 

- eliminarea unor factori de risc privind infestarea solurilor cu diferite substanţe 

reziduale ca urmare a administrării îngrăşămintelor chimice în exces şi 

asigurarea condiţiilor de realizare a unei agriculturi ecologice şi durabile. 


