
MAŞINA DE TRANSPORT  ŞI  ÎMPRĂŞTIAT 
GUNOI DE GRAJD PE PANTĂ  

MIGP – 2 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Maşina de transport şi împrăştiat gunoi MIGP 2 este destinată transportului şi 

administrării gunoiului de grajd, proaspăt sau fermentat, pe terenurile arabile şi 

pajiştile din propietatea gospodăriilor agricole mici şi mijlocii din zona colinară. 

Maşină de transport şi împrăştiat gunoi de grajd este de tipul tractat şi lucrează 

în agregat cu tractorul de 45 CP pe roţi efectuând succesiv următoarele operaţii: 
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- Transportul gunoiului de grajd de la platforma de depozitare la parcela 

destinată fertilizării; 

- Împrăştierea gunoiului de grajd pe parcela de lucru; 

Prin de montarea dispozitivului de împrăştiere şi montarea în locul acestuia a unui 

oblon suplimentar,  maşina poate fi folosită şi pentru transportul diferitelor materiale 

în vrac. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Maşina de transport şi împrăştiat gunoi pe terenurile în  pantă din zona colinară 

MIGP – 2, face parte din grupa de maşini agricole tractate şi acţionate de la priza de 

putere. 

Maşina este prevazută cu un transportor compus din două lanţuri cu ochiuri pe 

care sunt sudaţi racleţi confecţionaţi din bare de profil U. Dispozitivul de împrăştiere 

al maşinii MIGP-2 este de tipul cu rotor (toba) alcatuit dintr-un cilindru metalic pe 

care sunt sudate palete din oţel, dispuse  orizontal, care marunţesc şi împrăştie 

gunoiul de grajd în spatele maşinii. 

Debitul de gunoi de grajd variază în funcţie de viteza transportorului cu racleţi, 

iar normele de gunoi ce se împrăştie pe hectar se obţin prin modificarea vitezei de 

deplasare a agregatului şi a transportorului cu racleţi, ţinându-se seama de gradul de 

fermentare şi prezentarea volumetrică a gunoiului de grajd. 



PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

- Tipul maşinii  

- Dimensiuni de gabarit Lxlxh 

- Tipul  tractorului din agregat: 

- Modul de acţionare 

- Capacitatea benei 

- Ecartamentul maşinii 

- Tipul anvelopelor 

- Tipul transportorului 

- Viteza transportorului 

- Tipul tobei de împrăştiere 

- Turatia tobei de împrăştiere 

- Viteza de deplasare în lucru 

- Norme de gunoi ce se pot distribui 

- Lăţimea efectivă de lucru 

- Capacitatea de lucru pe schimb 

- Masa 

remorca  monoax  tractată 

5500x2350x1800 

 U 445 sau U445DT  

de la priza de putere a tractorului 

 2m³ 

2025mm 

10/175x15.3PR 

Cu racleti 

0.97-2.1 m/min 

orizontală cu racleţi 

400 si 500 rot/min 

2.3-6.5km/ora 

20-60 tone/ha 

2 m 

1.28 ha/schimb 

920 kg 

 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

- Cresterea capacitatii de lucru cu cca. 10%, ceea ce inseamna o suprafata  de 

cca.10ha fertilizata suplimentar de tractor pe an ;  

- Reducerea consumului de combustibil pe ha cu cca.5%; 

- Reducerea volumului de forţă de muncă prin asigurarea posibilităţilor de 

mecanizare a lucrărilor de fertilizare cu gunoi de grajd, în fermele private, din 

zona colinară, având în vedere faptul că în prezent aceste lucrări se execută în 

cea mai mare parte manual. 

 


