
MAŞINA DE PLANTAT CARTOF PE DOUĂ 

RÂNDURI PENTRU TERENURILE ÎN PANTĂ, 

MPC-2P 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Maşina de plantat cartof este destinată pentru a lucra în agregat cu tractorul de 

45 CP pe roţi, la executarea mecanizată a lucrării de plantat cartof, pe terenurile din 

zona colinară,  cu panta de până la  9 grade, în sistem de lucru antierozional,cu 

deplasarea în lucru dupa direcţia generală a curbelor de nivel. 

Maşina  MPC-2P va executa plantarea cartofului pe două rânduri, la distanţe de 

70 cm, cu o distribuţie a cartofilor pe rând, reglabilă la 21,5; 25; 30 şi 35 cm. 
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PREZENTARE GENERALĂ 

Maşina de plantat cartof MPC-2P este de tip purtat şi se compune în principal 

din: cadrul maşinii, buncărul pentru tuberculi, aparatele de distribuţie, brăzdarele, 

roata de sprijin şi antrenare, transmisia şi organele de acoperire în două variante 

constructive: I tip disc sferic sau II tip rariţă.  În funcţie de condiţiile şi starea solului, 

maşina de plantat cartof, va fi echipată cu organe de acoperire şi bilonare cu discuri, 

respectiv cu rariţe – astfel concepute încat să execute o acoperire uniformă cu sol a 

tuberculilor de cartof plantaţi, indiferent de configuraţie şi panta terenului. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

- Tipul maşinii  purtat 

- Tractorul din agregat,CP  45 (U-445 ; U-445 DT) 

- Nr. de rânduri pe care lucrează 2 

- Distanţa dintre rânduri (cm)  70 

- Tipul brăzdarelor  pană 

- Aparatele de distribuţie  disc vertical cu degete de prindere  

- Roata de sprijin şi antrenare  metalică cu nervură cu pinteni 

- Capacitatea buncărului (dm³)  cca.230 

- Transmisia de antrenare  lanţ şi roţi de lanţ 

interschimbabile 

- Organele de acoperire şi bilonare tip disc/tip rariţî (în funcţie de 

      condiţiile de lucru) 

- Distanţa teoretică dintre tuberculii  

plantaţi (cm)      reglabilă: 21.5;25;30;35 

- Lumina în transport a maşinii (mm) min.250 

- Viteza de deplasare în lucru (km/h) 4-5.5 

- Masa totală a maşinii (kg) 350 

- Panta de lucru a maşinii (grade) 0-9 



EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

- obţinerea unui spor de producţie de cca. 20%; 

- reducerea necesarului de timp şi de forţă de muncă la lucrarea de plantat cartof 

cu cca 50%; 

- extinderea suprafeţelor cultivate cu cartof din zona colinară a ţării; 

- crearea posibilităţilor de mecanizare în totalitate a lucrărilor din cultura 

cartofului pe terenurile în pantă în sistem antierozional de lucru; 

- combaterea şi reducerea eroziunii solului. 


