
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
CULTIVATOR DE PRĂŞIT ŞI AFÂNAT SOLUL 

CPA 5,6 
 
 

 
 
 

  DOMENIUL DE APLICARE 

 

 Cultivatorul de prăşit şi afânat solul cu tipuri noi de organe de lucru tip CPA 5,6 

 lucrează în agregat cu tractoarele de 65 CP pe roţi şi este destinat pentru executarea 

lucrărilor de distrugere a buruienilor, mărunţirea şi afânarea solului, spart crusta pe 

intervalul dintre plante, muşuroit, rebilonat şi refacerea rigolelor de udare  la plantele 

din cultura mare, legumicultură, plante tehnice, cartofi şi sfeclă. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Cultivatorul de prăşit cu tipuri noi de organe de lucru este un utilaj universal, 

utilizat la lucrările de întreţinere a unui mare număr de culturi de plante prăşitoare 
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care permite încadrarea în gabaritul de transport pe drumurile publice conform 

Normelor naţionale şi internaţionale.  

Cultivatorul CPA5,6 este de tipul purtat în lucru şi tractat în transport.  

Transportul cultivatorului se realizează pe lungimea acestuia cu ajutorul unui 

tren de transport care utilizează roţile de sprijin stânga şi dreapta, folosite la 

realizarea înălţimii  cadrului cultivatorului faţă de sol. 

Cultivatorul universal CPA5,6 este format din următoarele subansambluri 

principale: cadrul cultivatorului de tip dublu grindă cu dispozitiv de prindere la tractor, 

secţii de prăşit şi afânat, tren de transport, proţap, picior de reazem, roţi de sprijin.  

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

-    tipul cultivatorului    purtat în lucru şi tractat în transport  

- numărul maxim de secţii      9 (13 opţional) 

- numărul maxim de rânduri lucrate: 

 - în cultura mare      8 

   -în legumicultură      8 

- la cultura cartofului     6 

- la cultura de sfeclă     8 (12 opţional) 

- distanţa între rândurile de plante, cm     45...70 

- adâncimea de lucru, cm       4...12 

- lăţimea de lucru maximă, m      5,6 

- tipul organelor active de lucru: cuţite săgeată, cuţite laterale stg.+dr., cuţite 

elastice, cuţite extirpatoare, discuri stelate stg.+dr., discuri duble stelate, discuri de 

protecţie, rariţe; 

- zona de protectie a plantelor, mm     70...200 

- lumina de trecere, mm       700 

- lumina de transport, mm       395 

-viteza de lucru, km/h       4...8 

-viteza de transport, km/h       max.15 

 PRODUCĂTOR 

 * SC LEGMAS SA Năvodari 



 
 

  

 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

 - Creşterea indicilor calitativi de lucru cu cca. 5%; 

 - Reducerea consumului de combustibil pe hectar cu cca.6-7%; 

- Conservarea solului prin reducerea tasării cu 5%; 

- Creşterea cifrei de afaceri la producător cu cca.15%  


