
BUFER 

PULVERIZATOR MOBIL DE 100 L 

MANUALUL UTILIZATORULUI & LISTA PIESELOR DE SCHIMB 

 

- Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni. 
- Vă rugăm să citiţi manualu de operare şi întreţinere înainte de lucru. 
- Vă rugăm opriţi maşina în timpul întreţinerii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de operare şi 

de întreţinere. 
- Vă rugăm să respectaţi în totalitate recomandările din manualul de operare şi întreţinere. 
- Vă rugăm să utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare  când folosiţi substanţe toxice. 
- Puteţi fi prinşi de arbori de cotitură în funcţionare. Vă rugăm să păstraţi o distanţă de siguranţă. 
- Vă rugăm să păstraţi o distanţă de siguranţă  între Dumneavostraă şi maşină, în caz de oprire din 

cauza  pericolului de blocare. 
 
MARCA MAŞINII: Ontar 
MODELUL MAŞINII:  
Pulverizator mobil GARDEN cu motor 100 de litri benzină  
Pulverizator mobil GARDEN cu motor 100 de litri electric 
Pulverizator mobil GARDEN cu motor 200 de litri gaz  
Pulverizator mobil GARDEN cu motor 200 de litri electric  
TIPUL MAŞINII: 
Pulverizatoare mobile GARDEN acționate de motor pe benzină sau motor electric. 
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DESCRIEREA PRODUSULUI: MAŞINĂ DE PULVERIZARE GRĂDINĂ 
MARCA COMERCIALĂ: ONTAR-PANTER 
TIP PRODUS, MODEL: PULVERIZATOR GRĂDINĂ DE TIP MOBIL  
 
 
 
DIRECTIVE CE APLICABILE: (2006/42/EC) 
                                                (2006/95/EC) 
Standarde aplicabile, standarde naţionale aplicabile: TS EN 12100: 2010; TS ISO 11684: 1999, TS 
EN ISO 4254-1, TS EN 809 +A1/AC:2010,  TS 4808, TS ISO 19932, TS EN ISO 4254-6, TS 4077 ISO 
5681, TS 4808/T1, TS EM 60204-1/A1, TS 4807/T1, TS 5242, TS 4280, TS 5243. 
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ALBERK QA ULUSLAR ARASI TEKNIK 
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Declarația de conformitate CE de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute 
în  

Directiva 2006/42 / EC - 2006/42/AT - 2006/95/EC  
În caz de modificarea aparatului, neconvenite de noi, această declarație își va pierde valabilitatea. 

 
Societatea subsemnată 

ONTAR TARIM ALETLERI SAN. VE TiC. LTD. $Ti. 
BUSAN ORGANiZE SANAYi KOSGEB CADDESi 7. SOK. 

NO : 15-17-19 KARATAY/KONYA/TUCIA 
 

pe propria răspundere declară că următoarele utilaje: 
TIP PULVERIZATOR GRĂDINĂ CU MOTOR 

MODEL 100 LT PLS PN-26 MOTOR PE BENZINĂ CU FURTUN 
DE 10 M 

NUMĂR SERIE 1796 

MODEL AN 2016 
 

 
 
Este în conformitate cu normele de siguranță din Directiva 2006/42/CE  
Au fost consultate următoarele tehnologii specifice ISO9001: 2008m atunci când se verifică 
pentru conformitate. 
Numele și calificarea reprezentantului producătorului: 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 

• Această mașină este utilizată ca o mașină de pesticid, în conformitate cu descrierile și 
instrucțiunile de siguranță menționate în manualul de instrucțiuni și de funcționare. 
• Operațiunile ce depășesc limitele din aceste descrieri nu sunt corecte. Producătorul 
mașinii nu este responsabil pentru daune și leziuni cauzate de astfel de abuz. Orice 
responsabilitate în acest sens aparține operatorului . 
• Funcționarea corectă înseamnă respectarea de către utilizatorii a condițiilor de exploatare, 
service și de întreținere propuse de producător . 
• Aparatul poate fi utilizat și întreținut doar de către persoanele cu suficiente informații, 
care sunt conștienți de pericolele aferente . 
• Ar trebui să fie luate în considerare și urmate Condițiile de prevenire a accidentelor și 
instrucțiuni legate de siguranță, precum urmează. 
• Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în condițiile în care sunt prevăzute condițiile 
de funcționare și de siguranță menționate în acest manual. 
• Producătorul nu este responsabil pentru orice fel pierderi sau daune care ar putea apărea 
din cauza modificărilor efectuate pe maşină. 
• Greşelile utilizatorului ar putea cauza daune și / sau leziuni grave pentru el/ea și ființele vii 
din jur. 

2. REGULI PENTRU OPERARE SIGURA 
• Citiți manualul de instrucțiuni și de funcționare a mașinii. Aflați cum să controlaţi şi să 
opriţi mașina. 
• Persoanele sub 18 ani nu pot folosi acest aparat . 
• Persoana de operare a mașinii trebuie să se asigure că el / ea este destul de departe de 
alte persoane și de materiale din jurul lui / ei . 
• Vă rugăm, să acordaţi atenție necesară protecţie faţă de leziuni de mână și de picior în 
timp ce lucraţi. 
• Folosiți întotdeauna piese de schimb originale pentru funcționarea în condiții de siguranță. 
• Vă rugăm, folosiți haine, mănuşi şi măşti adecvate pentru aplicarea pesticidelor în timp ce 
pulverizaţi pesticide cu mașina . 
•Rotirea axului nu trebuie să depășească 540 de rotații pe minut ( rpm ). 
• În cazul în care vă ciocniţi în ceva în timpul funcționării, vă rugăm să opriţi mașina și 
verificați dauna. 
• Nu lăsați niciodată mașina fără șofer în timp de funcţionare. 
• Responsabilităţile legate de utilizarea pieselor de schimb neoriginale aparțin complet 
utilizatorului . 
• Nu scaoteţi nici o parte din pulverizator. 
• Nu lăsaţi pulverizatorul dumneavoastră în funcţiune în timp ce rezervorul de pesticide este 
gol . 
• Nu depășiți niciodată nivelul maxim de presiune al pompei . 
• Nu utilizați niciodată pompa dumneavoastră , fără nici lubrifiant . 
• În timp ce porniţi sau opriţi unitatea, setaţi centrul de control în modul de by-pass . 
• Nu pulverizați lichid sub presiune spre oameni sau animale. 
• Presiunea aerului din interiorul vasului de aer dinpulverizator este în jur de 3-5 bar , chiar 
dacă pompa nu este în funcțiune. Dacă este necesar scoaterea vasului, este necesar să se 



descarce aerul prin intermediul supapei de aer, apoi se poate îndepărta capacul vasului de 
aer. 
• Nu scoateți supapa de siguranta de pe pompa. Această supapă este deschisă în mod 
automat atunci când presiunea din interiorul pompei depășește nivelul maxim de 20%, și 
descarcă lichidul în recipient.  
• Apelaţi la un  service tehnic autorizat, care să efectueze orice operațiuni de reparații și 
întreținere cu excepția curățării. În caz contrar, utilizatorul este responsabil pentru daunele 
care pot apărea în timpul utilizării.  
• Spălaţi recipientul bine după fiecare aplicare a pesticidelor. Porniţi pompa pentru câteva 
secunde cu apă curată.  
• Pesticidele și sedimentele rămase în recipient trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările de siguranță aplicabile. În acest sens, vă rugăm să urmați măsurile de 
protecție aplicabile ale producătorilor de pesticide. 
• Nu folosiți niciodată un pesticid în atomizare care daunează componentelor din plastic ale 
aparatului.  
• Mențineţi întotdeauna curat filtrul de aspirare recipient.  
• Nu scoateți carcasa arborelui și carcasa arborelui de transmisie a pompei.  
• Această mașină este utilizată ca o mașină de pesticid, în conformitate cu descrierile și 
instrucțiunile de siguranță menționate în manualul de instrucțiuni și de funcționare. În caz 
contrar, utilizatorul este complet responsabil pentru orice daune care pot apărea pe aparat. 
 
3 - OPERARE 
A : INFORMAŢII INTRODUCTIVE ŞI FUNDAMENTALE REFERITOARE LA FUNCŢIONAREA 
MAŞINII 
Descrierea mașinii: sunt aparate de stropit mobile acționate de motoare cu gaz și electrice 
cu membrana sau pompe cu piston, care au  capacitatea de rezervor de 100 sau 200 de litri 
și un pistol pulverizator de pulverizare a pesticidelor. Mașina efectuează pulverizarea în 
conformitate cu tehnica de aplicare a pesticidelor agricole . 
Rezervorul de pesticide este fabricat din poliester vopsit din material plastic galben - verde 
sau galben sau alb și este montat pe cadrul colorat în verde cu ajutorul unor piulițe și 
șuruburi. Marca  maşinii este înscrisă pe suprafețele laterale ale mașinii în albastru și este un 
indicator de nivel pe ambele părți. Există o unitate de transport montat pe cadru cu şuruburi 
şi piuliţe atașate la maneta de manipulare pentru transportul conductelor și pistoale de 
pulverizat . Există o etichetă metalică pe mașină, care indică specificații tehnice. 
Sistem de operare :membrana sau pompa cu piston acționată de gaz sau motor electric 
transferă lichidul aspirat din recipientul de pesticid la grupul de control pulverizare. Lichidul 
care este evacuat din acea priză prin reglarea nivelului de presiune este transferat la supapa 
de distribuţie și apoi la pulverizator. Procesul de pulverizare este realizat cu ajutorul 
pistolului de pulverizare cu presiune reglabilă. 
 
Măsuri de siguranță luate de către producător: protecţie de curea şi scripete.  
Măsurile de siguranță care trebuie luate de către utilizator: Folosiți îmbrăcăminte de lucru 
și o mască în timpul funcționării. În special, în timp ce lucraţi cu tractoare, fără cabine, 
utilizați o protecție auditivă, în scopul de a nu suferi pierderea auzului. Limitaţi timpul de 
funcționare la maxim 4 ore pe zi pentru medii mai zgomotoase decât 90dB (egal cu traficul 
greu pe o stradă). Nu lucraţi când sunteţi obosit, bolnav sau în stare de ebrietate și în medii 
foarte calde. Folosiți mănuși în timp ce luaţi contactul cu orice pesticid. 



B-AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA CIRCUMSTANŢE, CARE POT FI PERICULOASE SAU 
DĂUNĂTOARE PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR ŞI A MEDIULUI ÎN TIMPUL 
FUNCŢIONĂRII:  
Scurgeri de materiale periculoase, impactul și metode de administrare: exclus.  
Informațiile legate de echipamente de protecție personală, informații cu privire la sănătatea 
umană și mediu, precauții speciale de siguranță care trebuie luate de către utilizator, 
normele de siguranță pentru echipament (mașini) și a remorcilor atașat la un tractor. 
 
ÎMBRĂCĂMINTE: • Folosiți îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu folosiți niciodată haine 
foarte lejere. Acestea pot fi prinse de componentele rotative și mobile ale mașinii. 
 
MAŞINA: • Dacă, aceasta este prima dată de utilizare a aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție 
toate instrucțiunile. Dacă  aveți suspiciuni cu privire la orice problemă, vă rugăm să 
consultați firma de producător / importator.  
• În timp ce se efectuează transportul aparatul la o altă locație, vă rugăm să acordaţi atenție 
faptului,  că utilajul este ridicat prin punctele de ridicare prevăzute pe mașină.  
• Nu încărcați mașina cu mai mult decât limita de încărcare.  
• Materialul ar trebui să fie introduse în recipientul de la fermă.  
• Vă rugăm să verificați în mod regulat capacele de protecție și părțile împotriva uzurii.  
• Vă rugăm, atașați aparatul la tractoare de tipuri indicate în conformitate cu instrucțiunile.  
• Înlocuiți orice piese lipsă, rupte sau îndoite înainte de a porni mașina. 
• Nu țineţi materiale străine în rezervor, cum ar fi un set chei, etc. 
• Dacă, auziţi orice sunet anormal, în timp ce maşina rulează, ar trebui să opriţi și mișcarea  
axei spate ar trebui să fie oprită.  
• Conexiunea osiei ar trebui să fie desfăcută, în scopul de a efectua orice operațiuni de 
curățare, de calibrare, etc.  
• Nu atingeți niciodată părţile aflateîn mișcare și piesele rotative.  
• Aparatul este fabricat în conformitate cu maxim 540 de rotații pe minut a axei spate. Vă 
rugăm, să acordaţi o atenție acestei probleme. Niciodata, nu rulaţi maşina la număr de 
rotaţii mai mari.  
• În timp ce motorul este pornit, nu deschideți sau îndepărtați protecțiile de siguranță.  
• Vă rugăm, așteptați până când componentele mașinii sunt complet oprite înainte de a le 
atinge.  
• Limitele specificate, de încărcare, rpm și etc ale mașinii nu ar trebui să fie forţate.  
• În timp ce aparatul este în funcțiune, nu puneţi nici o greutate pe ea, nu lăsaţi pe nimeni 
să se urce pe el și nu puneți mâna în interiorul mașinii. 
 
MEDIU: Obstacolele de pe câmp ar trebui să fie eliminate,ţinând cont de obstacole, cum ar 
fi cioturi și deșeuri, cum ar fi cârpe, nailon, etc.  
• Nu rulaţi  maşina pe ferme stâncoase.  
• Nu vă apropiaţi sau lăsaţi pe nimeni să se apropie de mașină în timpul funcționării.  
• (Maşina de pesticide – Maşina de îngrăşăminte) măștile de protecție ar trebui să fie 
utilizate în timpul aplicațiilor de pesticide și îngrășăminte agricole și direcția vântului ar 
trebui să fie luate în considerare.  
• Nu mâncaţi sau beţi nimic în timpul funcționării.  
• Citiți prospectul pesticidului în timp ce efectuaţi aplicații cu pesticide agricole, purtați 



îmbrăcăminte de protecție, deschideți o cantitate suficientă de pesticide și nu pulverizați  
pesticide contra direcţiei vântului. 

•Nu lăsați niciodată pesticide și mașina dvs. singur, spălaţi-vă după aplicarea pesticidelor, 
aruncați recipientele goale de pesticide, în conformitate cu reglementările legale, nu 
depozitaţi pesticidul în orice alt rezervor decât  cel original, a nu se depozita împreună cu 
substanțe alimentare.  
• Deșeurile de pesticide nu ar trebui să fie turnat în resursele de apă.  
• Se prepară doar o cantitate suficientă de pesticid care conține lichid și niciodată nu 
deschideţi mai multe recipiente de pesticid, în același timp, după aplicarea pesticidelor, se 
spală reziduurile de pesticide rămase în aparat prin adăugarea unei cantităţi de 10 ori de apă 
și deversarea în zona prevăzută, apoi se efectuează curăţarea exterioară a mașinii și al 
sistemului. 

•Urmați cu atenție intervalul de timp dintre recoltare și ultima aplicare de pesticide, în cazul 
în care devine necesar să intraţi în zona cu pesticide aplicate pentru orice motiv, aşteptaţi 
cel puțin 24 ore. În cazul în care, trebuie să așteptaţi mai mult, vă rugăm să mențineţi un 
semn de avertizare în zonele agricole și nu să încerce să ridicaţi pesticidul la nivelul umerilor 
pentru turnarea în recipient.  
• Vă rugăm, acordaţi atenție înălțimii de umplere este corectă și locului unde vă aflaţi. 

 

C – PREGĂTIRI NECESARE PENTRU OPRRARE  ŞI CALIBRĂRI ÎNAINTE DE PORNIREA MAŞINII:  
1. Alegeți pesticidul potrivit pentru gestionarea dăunătorilor agricole.  
2. Alegeți timpul de administrare, luând în considerare condițiile meteorologice (vânt).  
3. Pregătiţi amestecurile de pesticide pe care le veţi folosi în conformitate cu instrucțiunile de la 
producători şi furnizori de pesticide. 
4.Verificați nivelul de lubrifiant și conexiunile pompei. 

 
 

D – PORNIREA MAȘINII:  
1. Vă rugăm, verificați nivelul de lubrifiant al pompei înainte de a porni mașina.  
2. Înainte de pornire, rulaţi maşina electrică sau motorul. Verificați dacă regulatorul pompei este activ și 
returul este operațional în mers în gol și reparați-l dacă nu există nici o oprire. Monitorizaţi creșterea la 
monometru prin creșterea presiunii prin regulator.  
3. Nu închideți valva de mixer de la pompa cu excepția cazului în care considerați necesar și să se asigure 
că pesticidul este amestecat bine.  
4. Acum, puteți începe pulverizare a pesticidelor prin deschiderea supapelor de distribuție. 
 
E – INFORMAŢII REFERITOARE LA ÎNTREŢINERE PERIODICĂ, NORME DE RESPECTAT, PERIOADE DE 
EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI PERSOANA, CARE SĂ LE EFECTUEZE 
Locul unde să se efectueze întreținerea : de preferat într- un hangar acoperit . 
Tipul și frecvența  întreținerii : întreținere anuală , întreținere pre- operaționale și post- sezon. 
Întreținerea să fie efectuată de către un service autorizat : Nu există. 



Întreținerea anuală : verificare generală a mecanismelor de fier impotriva coroziunii și alte controale . 
Întreținere pre-operațională : verificare vizuală a piulițelor și bolţurilor şi a manetei . Această întreținere 
se efectuează de către consumator. 
Întreținere după fiecare operațiune : După fiecare operațiune ( chiar dacă aceste operațiuni iau timp 
scurt ), componentele pompei,care iau  contact cu lichidului folosit ar trebui să fie spălate și curățate cu 
apă curată. În scopul efectuării curățării, operaţi pompa cu apă curată pentru 4-5 minute și apoi 
descărcaţi complet apa. Descărcaţi apa într-un loc în care să nu provoace nici un fel de daune. 
Întreținere post-sezon: Mașina este întreținută sub un șopron sau într-un depozit  şi fixat în pene.  
Accesoriile și piesele de funcționare sunt verificate vizual. Componente uzate și rupte sunt înlocuite cu 
altele noi.  
Această întreținere se efectuează de către consumator. 
 
Lubrifiere: Următoarele părți ale mașinii ar trebui să fie lubrifiate în mod regulat. Axe: Înainte de a  
începe o operație și după fiecare 10 (zece) ore de funcționare, lubrifierea ar trebui să fie efectuată prin 
duza unsoare pe piese cu o pompă de unsoare. În timpul lubrifierii, trebuie să se observe că lubrifiantul 
folosit este evacuat din articulațiile arborelui.  
Pentru tipurile tractate: axe și bolţi. 
 
F – ÎNTREŢINEREA CARE TREBUIE EFECTUATĂ ŞI NORMELE CARE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE 
CONSUMATOR  
1. Vă rugăm, spălați mașina dvs. cu apă curată după fiecare operație.  
2. Vă rugăm, efectuați curățarea pompei în conformitate cu instrucțiunile din manualul pompei.  
3. Nu lăsați nici un pesticid din recipient.  
4. Curățați toate celelalte suprafețe, care au luat contact cu lichidul.  
5. Verificați conexiunile pe aparat și depozitați aparatul într-un loc adecvat prin acoperirea cu un capac 
de protecție. 
 
G - ABUZ  
Mașina nu trebuie să fie utilizat pe orice teren nepotrivit.  
Ar trebui să fiţi foarte atenți în timp transportaţi mașina la fermă 
 
H.DURATA DE VIAŢA ESTIMATĂ: 10 ANI 
 
4 - REPARAŢII 
A.NORMELE CARE TREBUIE RESPECTATE CU PRIVIRE REPARATII:  
Dacă, consumatorul incearcă să efectueze reparații, altele decât cele pentru care este  este responsabil, 
partea / componenta deteriorată anulează garanția. Folosirea pieselor neoriginale / componentelor în 
timpul oricărei reparaţii nu doar că anulează garanţia părţii / componentei, dar, de asemenea, 
consumatorul devine răspunzător pentru daune asupra sănătății umane și a mediului care rezultă dintr-
o astfel de problemă. 

 

B-REPARAŢII, CARE TREBUIE EFECTUATE DE CONSUMATOR  
Înlocuirea consumabilelor uzate și rupte, cum ar fi piuliţe și șuruburi, și reparații indicate în erori de 
utilizare pot fi efectuate de către consumator. 

5. ÎNTREȚINEREA POMPEI ŞI ÎNTREŢINEREA PERIOADICĂ AL CARDULUI POMPEI   
Primul schimb de ulei al pompei din mașina noastră trebuie să se facă aproximativ la sfârșitul a 50 de ore 



de funcționare. Este necesar să se efectueze  următoarele modificări după fiecare 300 - 350 de ore de 
funcționare. Utilizați ulei de motor diesel 20W-50 ca lubrifiant. 
 
Măsuri de precauție care trebuie luate pentru a proteja pompa de îngheţare:  
• Scoateţi apa din interiorul pompei prin deschiderea unei valve la partea din față a pompei și rulaţi-o 
timp de 1 minut.  
• Descărcaţi / goliți filtrele de circuit  în întregime, conductele injectoarelor și colector), în cazul în care 
apa circulă în interiorul mașinii. 
 

OPERAŢIE LA 
FIECARE 8 
ORE 

LA 
FIECARE 

50 DE ORE 

LA 
FIECARE 
300 DE 
ORE  

SFÂRŞITUL 
SEZONULUI 

Nivel lubrificant şi indicator □    

Presiune tub aer  □   

Conexiuni ţevi  □   

Verificare filtru de aspiraţie 
şi curăţare 

□    

Piuliţe pompă  □   

Membrane şi alte părţi    O 

Schimb de ulei   O(1) O(2) 
Supape de inrare şi ieşire   O  

Piuliţe şi bolţi pe pompă    O 

 
□ = verificare utilizator O = verificare Expert  
O (1) = înlocuire piese și schimbare ulei O (2) = schimbare membrană (diafragmă) și ulei  

 

DESCRIEREA MAȘINII ȘI A POMPEI:  
ALEGEREA CORECTĂ A MAŞINII AGRICOLE CARE TREBUIE UTILIZATĂ ÎN GESTIONAREA DĂUNĂTOARELOR 
AGRICOLE REALIZATE PENTRU COMBATEREA BOLILOR  ŞI DĂUNĂTORILOR, ESTE FACTORUL CEL MAI 
IMPORTANT , CARE AFECTEAZĂ SUCCESUL.  
ÎN ACEST SENS, MAŞINILE NOASTRE ONTAR PANTER 100S, ONTAR 100 P, ONTAR 100 B ȘI ONTAR 
PANTER 200, DOVEDITE EFICIENTE ÎN GESTIONAREA DĂUNĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ , SUNT 
FABRICATE COMPLET LA NIVEL LOCAL CA URMARE A CERCETĂRII PE TERMEN LUNG ŞI STUDIILE ÎN 
CONFORMITATE CU ÎNALTA TEHNOLOGIE A STANDARDELOR EUROPENE ŞI ECHIPATE CU ONTAR E-30 
SAU PISTOANE CU 3 POMPE. POMPELE SUNT ECHIPATE CU 5 HP SAU 5,5 HP 155d / D MNP POMPE CU 
MOTOARE ELECTRICE. 
 
Domeniul de utilizare:  
Ontar PANTER 100 S  
Ontar 100 P  
Ontar 100 B  
Ontar Panter 200 PULVERIZATOR FERMĂ  
APLICARE A PESTICIDELOR ASUPRA ORICE FEL DE ARBUŞTI, TUTUN PODGORII, FERMEși ETC. PRECUM ŞI 
OPERAŢII DE SPĂLARE ŞI DEZINFECTARE CU AJUTORUL PISTOLULUI DE PULVERIZARE PESTICIDE. 
 



NOTE GENERALE PENTRU INSTALAŢIILE NOASTRE DE STROPIRE  
URMĂTOARELE PROBLEME TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN GESTIONAREA DĂUNĂTORILOR DIN 
AGRICULTURĂ:  
1 – ALEGEREA PESTICIDULUI: ar trebui ales pesticidul, care este cel mai adecvat pentru boala împotriva 
căreia luptaţi. ÎN PLUS, INVĂŢAŢI BINE CUM SE APLICA PESTICIDUL PE CARE ÎL VEŢI FOLOSI, RATA DE 
MIXARE ETCc.  
2 - TIMP: trebuie să alegeţi cea mai bună perioadă pentru aplicarea pesticidului, luând în considerare 
condițiile de sezon.  
3 - MAŞINA: eficiența, durata de exploatare şi operare fără nici o problemă se bazează pe întreţinere 
regulată. Orice fel de lucrări de întreținere, calibrarea și repararea maşinii să fie efectuate după ce 
mașina se umple.  
4 - Citiţi CATALOGUL motorul înainte de a conduce. 
 
PRINCIPIILE DE OPERARE A POMPEI  E- 30 
Toate mecanismele acestor pompe cu membrane hidraulice sunt complet scufundate în uleiuri si 
amestecul de pesticide - apă este separată într-o membrană . 
Mişcarea pistonului conectat la tijă  este transformată în presiune de ulei prin rotație a manivelei și 
această presiune acţionează membrana. Presiuea apare din mişcările în faţă ale membranelor și în acest 
caz, supapa de presiune este deschisă în timp ce supapa de aspirație este închisă . Următorul stadiu cu 
retragerea membranelor este poziția de aspiraţie, iar în acest caz supapa de aspirație este închisă. 
Această mișcare se repetă la piston la intervale egale pentru fiecare rotație a manivelei. Lichidul 
transferat la colectorul de aspirație este echilibrat de contrapresiunea de aer în vasul de aer. Lichidul 
care este transferat la cutia de comandă al regulatorului este reglementat de un arc al supapei, care e 
gata de utilizare. Aici se asigură presiunea de pulverizare dorită de coardă în dipsozitivul de reglare, care 
este atașat la crestături . Lichidul în exces este transferat la rezervor. 
 

POMPA PISTON 

FUNCȚIONARE A ŞI ÎNTREŢINEREA POMPEI PISTON  
Decuplaţi maneta înainte să porniţi maşina. După pornirea maşinii, angajaţi maneta și reglaţi nivelul de 
presiune dorită prin strângerea șurubului de presiune. 

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAȚIA POMPEI CU PISTON  
Trebuie adăugat lubrifiant prin niplurile de ungere, indicate în tabelul B după fiecare 36 de ore de 
funcționare. 

PROBLEME LA POMPA CU PISTON  
Dacă pompa se opreste sau presează mai jos decât necesar, curățați supapele indicate în tabelul C, dacă 
există vreo scurgere de lichid din pistoane, calibrați inele. 

 

 

 

 



POMPA CU PISTON 

SPECIFICAŢII DE OPERARE  
Atenție!  
Pentru a păstra pulverizatorul în stare perfectă de performanță, vă rugăm să urmați instrucțiunile 
tipărite pe această pagină. 

A. Instrucțiuni de operare:  
1. Verificați fiecare fixare și asigurați-vă că pulverizatorul și motorul sunt instalate ferm pe cadru.  
2. Setați două scripeți în linie dreaptă, iar centura într-o etanșeitate corespunzătoare.  
3. Fiecare articulaţie a furtunurilor trebuie să fie strânsă, pentru a preveni scurgerea.  
4. Înainte de pornirea motorului, opriți (57) supapa (valva), slăbiţi(59) presiunea prin reglarea șurubului 
și trageți dispozitivul (72) de reglare a presiunii în sus.  
5. Porniți motorul pentru pulverizato, păstraţi rotaţii adecvate. Apăsați (72) de reglare a presiunii în 
partea de jos. Mențineţi presiunea în jurul valorii de 21-35kg prin ajustarea (59)presiunii de reglare prin 
șurub.  
6. Deschideți (57) robinet (supapa) pentru a începe pulverizarea.  
7. După ce pulverizarea este gata, trageți (72) dispozitivul de reglare a presiunii în sus și să operaţi 
pulverizatorul cu apă proaspătă pentru a curăța substanțele chimice rămase. 

B. Lubrifierea pompei  
1. Înlocuiți uleiul de motor, după pulverizatorul a fost folosit pentru primele 10 ore, 50 de ore, și după 
aceea la fiecare 70 de ore. 
2. Scurgeţi uleiul de motor murdar prin deșurubarea capacului (14) de golire.  
3. După ce (1) capacul este înșurubat, scoateți (2), capacul de intrare de ulei și umpleți  cu # 30-40 ulei 
de motor curat.  
4. Mențineţi nivelul de ulei la 2/3 din (13) capacitatea  rezervorului de ulei.  
5. Umpleţi întotdeauna (36) cupele de grăsimi cu unsoare. Șurubul de pe (36) cupele grăasimi se curăţă 
la  2-3 cicluri la fiecare 2 ore de pulverizare.  
 
C. Depanare  
        a. Avarie de alimentare & Instabilitatea presiunii  
1. Verificați dacă (92) furtunul de aspirare are scurgeri sau este blocat.  
2. Deschideți (57) robinetul (robinet) pentru a elibera surplusul de aer.  
3. Scoateți (45), camera de aspirație și (51) verificaţi camera de evacuarea apei în cazul în care (39), 
ansamblul de supape este blocat sau deteriorat. 
       b. Instabilitatea presiunii  
1. Verificați dacă presiunea a fost ajustată în mod corespunzător.  
(se referă la nr.5 instrucțiuni de operare)  
2. Verificați dacă centura nu este prea slabă.  
3. Verificați dacă furtunul pulverizator și cuplajele sunt rupte și deteriorate.  
       c. Scurgere de cilindru  
1. Scoateți (25), capacul glanda și întoarceţi (31) inele de reglare.  
2. Dacă nu s-a întâmplat nimic, înlocuiți (34) garnitura în (37) cilindru.  
Observație: () indică "numărul piesei" a unei părţi relative 

 



 

 
 
(A) – şurub ajustare presiune  cameră aer 

Ajustare presiune   ceas de presiune 
Senzor supraîncărcare   scripete 
Valvă     valvă 
Ieşire 
Alimentare apă 

(B) – alimentare ulei 
   Cantitate ulei standard 
   Valvă golire 
   Carter  
   Cupă de ungere 
 
 
 
 
 
 

 



(C) -  ansamblu valve 
Cameră de absorpţie 
Alimentare apă  
Cilindru 
Inel de ajustare 
Bară de ajustare 
 
Echipamente și componente PESTICIDE  
1. MOTOR  
2. ŢEAVĂ RETUR  
3. REZERVOR  
4. CLAPETĂ  
5. POMPĂ  
6. ŢEAVĂ DE ASPIRAŢIE  
7. REGULATOR  
8. SUPAPE DE DISTRIBUŢIE  
9. FILTRU EXTERN  
2 MOTOARE 1500CP D / D MNF electricE sau 5 CP și 5.5 CP motoare cu gaz sunt utilizate 
în Ontar PANTER 100 S PULVERIZATOR FERMĂ 

 



Sistem de operare:  
Lichidul, care trece prin rezervor (3) prin filtru (9) este transferat la pompă (5), prin ţeava de aspirație (6) 
și amestecul lichid sub presiune, care iese din pompă este transferat la supapele de distribuție prin 
regulator (7).Amestecul de lichid în acea fază este descărcată în recipient de regulator prin ţeava retur 
(2). 
 
Aspecte de luat în considerare înainte de pornirea pompei:  
1. Nivelul lubrifiantului din sticlă trebuie să fie între cele două semne. Dacă, nivelul este sub semn,  
adăugați ulei de motorde 20W-50.  
2. Nu ar trebui să existe nici o scurgere de aer în circuitul de aspirare. Piulițele, colierele, garniturile și 
inelele de etanșare trebuie verificate și strânse.  
3. Dezactivați regulatorul de presiune și deschideți una dintre supape, rulați la presiune 0, timp de 1-2 
minute și se asigurați-vă, că aerul este decărcat.  
4. Pentru membranele pompelor, puteți decupla pompa prin ridicarea manetei, fără a scoate dispozitivul 
de blocare selecție presiune din loc și o puteți muta în modul de operare cu ușurință atunci când o 
împingeți. 
5. Rotațiile pompei nu trebuie să depășească niciodată 540 de rotații pe minut. Nici o creștere de 
performanță nu se poate obține peste acest nivel. Apare doar uzură inutilă. Dacă utilizați pompa la 
rotații mai mari, pompa nu este responsabil pentru orice fel de rezultat. 
 
PORNIREA MAȘINII:  
1. Umpleți recipientul cu lichidul preparat prin amestecarea pesticidului cu apă.  
2. Porniți motorul cu dispozitivul de presiune decuplat (VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE OPERARE ȘI 
FUNCȚIONARE AL MOTORULUI).  
3. Conectați conductele pistolului de pulverizare și supapele de distribuție. Prin acest mod, aparatul va fi 
gata pentru pulverizarea pesticidelor.  
4. Este suficient să deschideți supapa de mixare al sistemului de distribuție pentru a amesteca lichidul în 
interiorul rezervorului. Prin intermediul acestui sistem, amestarea de apă și pesticid va fi automat 
efectuată.  
5. Pulverizați pesticid peste arbuști / copaci prin alegerea presiunii dorite cu ajutorul selecției de 
presiune.  
6. După terminarea pulverizării, prima dată dezactivați dispozitivul de presiune și apoi opriți motorul. 
 
 
 

 



PISTOLUL DE PULVERIZARE  
Pistolul este fabricat complet din alamă, permite închidere ușoară și reglarea unghiului de stropire 
îngust sau lat. Pistolul este rezistent la 80 de bari de presiunea atmosferică și asigură distribuție bună la 
presiune, prin conectarea de 10-15 de metri de conducte mult timp la supapele de distribuție și acoperă 
copacii sau culturile Dumneavoastră cu o perdea de fum.  
Nu există scurgere de pesticide spre trunchiurlei de copaci și pesticidul se atașează la suprafața întreagă 
a frunzelor prin penetrare ca un nor de praf.  
În următorul tabel, sunt prezentate randamentele duzelor de pulverizare pentru diametrele de 1.5 - 2 și 
2,5 MM și presiuni variate ca l / minut. 
 
Eficiența duză de pistol de pulverizare litri / minut 
 

Presiune 

kg/cm2 
Diametru de 2 
mm  

Diametru de 2.5 
mm  

Diametru de 3 
mm 

Deschi
s 

Jumăta
te 

Deschi
s 

Jumăta
te 

Deschis Jumătat
e 

10 6,5 3,5 8,7 7,0 16,0 10,5 
15 9,0 4,5 10,5 9,0 20,5 15,0 
20 11,0 6,0 13,0 10,0 21,8 21,4 
25 12,0 7,2 15,0 11,5 26,6 23,5 
30 13,6 8,5 17,0 13,0 29,2 25,7 
35 14,7 10,0 17,5 13,8 31,3 28,9 
40 15,3 10,8 18,2 14,3 32,8 30,2 

 
Notă: distanța de stropire variază în jurul valorii de 5 până la 15 de metri. 
 
 

ÎNTREȚINERE POST-OPERAȚIONALĂ  
Nu porniți niciodată mașina în timp ce nu există nici apă în recipient.  
Vă rugăm, spălați mașina dvs. cu apă curată după fiecare operație. Umpleți recipientul cu apă curată și 
pulverizați. Astfel, toate conductele, duzele, filtrele și supapele sunt curățate.  
Spălați toate filtrele cu apă curată și verificați filtrul conductei de aspirație al injectorului.  
Scoateți filtrele de duze de pe părțile de pulverizare a pesticidelor și curățați-le.  
Componentele pompei, care intră în contact cu pesticide sunt fabricate din materiale rezistente la 
materiale chimice. Nu este necesar să efectuați orice asamblare-dezasamblare în loc de întreținerea de 
bază.  
Nivelul de lubrifiant al pompei este extrem de important. Întotdeauna, verificați nivelul de lubrifiant al 
pompei. Dacă există orice scădere, se adaugă o cantitate suficientă de lubrifiant.  
În timpul iernii, întrețineți pompa, nu lasăți apă în interiorul acesteia și pentru a scoate toată apă, rotiți 
manivela până când toată apa este evacuată și adăugați antigel în interiorul pompei. 

 
 
 
 
 
 



Probleme care pot să apară în timpul funcționării pompei, cauzele acestor probleme și depanare 

PROBLEMĂ CAUZĂ DEPANARE 
Pompa nu trage apă. Una sau mai multe 

supape nu sunt monatae 
corect. 

Verificați și curățați fixările 
supapelor și înlocuiți-le dacă 
sunt uzate. 

Monometrul vibrează prea 
mult. 

Circuitul de aspirație ia 
aer și aerul nu este 
descărcat în totalitate din 
pompă. 

Verificați pompa de aspirație 
din circuit. Porniți pompa cu 
supaqpele deschise. 

Debit de lichid neregulat. Presiunea din vasul de 
aer nu este 
corespunzătoare. 

Verificați presiunea vasului 
de aer  (Nivelul presiunii ar 
trebui să fie 1/10 din 
presiunea de operare) 

Nivelul de lichide e prea jos 
sau se pompează fără 
presiune. 

Dispoyitivul regulatorului 
de presiune este uzat. 

Înlocuiți dispozitivul 

Debitul de ieșire scade și 
pompa devine zgomotoasă 

Nivelul de lubrifiant este 
foarte scăzut. 

Adăugați lubrifiant. 

Prin pompă se eliberează 
apă uleioasă sau lubrifiant 
este amestecat cu apă. 

Una sau mai multe 
membrane sunt rupte. 

Scoateți lubrifcantul din 
pompă, îndepărtați capacele 
și puneți membrane noi. 
Umpleți cu ului de motor de 
20W-50 până la nivelul 
indicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protejați pompa și mecanismul de pulverizare pesticid de îngheț în timpul iernii!  
 

Spălați-vă întotdeauna mașina cu apă curată după ați terminat muncile!  
 

Aruncați în mod corespunzător recipientele de pesticide!  

 
Evitați acțiunile care vă pot afecta sau pot afecta mediul înconjurător în timpul 

pulverizării de pesticide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista părților componente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA PĂRȚILOR COMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂR DESCRIERE CANTITATE 

1 REZERVOR 1 

2 ȘASIU 1 
3 POMPĂ CU PISTON 1 
4 MOTOR PE BENZINĂ 1 
5 ROATĂ 2 
6 PLACĂ 2 
7 BOLȚ 2 
8 BOLȚ CONECTARE REZERVOR 3 
9 BOLȚ CONECTARE MOTOR 4 

10 PLACĂ CONECTARE MOTOR 4 
11 PIULIȚĂ CONECTARE MOTOR 4 
12 BOLȚ CONECTARE POMPĂ 4 
13 PLACĂ CONECTARE POMPĂ 4 
14 PIULIȚĂ CONECTARE POMPĂ 4 
15 MÂNER 2 
16 BOLȚ CONECTARE MÂNER 4 
17 PIULIȚĂ CONECTARE MÂNER 4 
18 SUPORT TAMBUR FURTUN 1 
19 SUPORT TAMBUR FURTUN –BOLȚ CONECTARE MÂNER 2 

20 SUPORT TAMBUR FURTUN – PIULIȚĂ CONECTARE MÂNER 2 

21 TAMBUR FURTUN 1 
22 FURTUN 10 M 1 
23 FURTUN CONECTARE 1 
24 PISTOL PULVERIZARE 1 
25 MÂNER 2 
26 COADĂ FURTUN 1 



 

NUMĂR DESCRIERE CANTITATE 

27 FILTRU INTRARE 1 

28 AGITATOR 1 
29 REZAERVOR GOLIRE 1 
30 CAPAC REZERVOR 1 
31 FILTRU COȘ 1 
32 INEL CAPAC REZERVOR 1 
33 CAPAC STÂNGA TAMBUR FURTUN 1 
34 PLASTIC ANTI-FRECARE  
35 CORP PRINCIPAL TAMBUR FURTUN 1 
36 CAPAC DREAPTA TAMBUR FURTUN 1 
37 BOLȚ CONECTARE CAPAC TAMBUR FURTUN  
38 PIN GHID TAMBUR FURTUN 1 
39 INEL PIN GHID TAMBUR FURTUN 1 
40 MANIVELĂ GHID TAMBUR FURTUN 1 
41 MANIVELĂ GHID 1 
42 BOLȚ CONECTARE MANIVELĂ GHID TAMBUR FURTUN 2 

43 PIULIȚĂ CONECTARE MANIVELĂ GHID TAMBUR FURTUN 2 

44 CONEXIUNE PISTOL PULVERIZARE 1 
45 FURTUN DESCĂRCARE 1 
46 CLAMĂ FURTUN DESCĂRCARE 1 
47 PIULIȚĂ FURTUN DESCĂRCARE 1 
48 FURTUN DESCĂRCARE 1 
49 INEL FRUTUN DESCĂRCARE 1 
50 CLAMĂ FURTUN DESCĂRCARE 1 

 

 

NUMĂR DESCRIERE CANTITATE 

51 FURTUN AGITATOR  1 

52 COTITURĂ INTRARE POMPĂOW 1 
53 CLAMĂ FURTUN INTRARE POMPĂ 1 
54 FURTUN INTRARE POMPĂ 1 
55 CLAMĂ FURTUN INTRARE POMPĂ 1 
56 COTITURĂ ȘI PIULIȚĂ DESCĂRCARE FILTRU 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA POMPEI CU PISTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. DESCRIERE REF. DESCRIERE 
1 Carter 27 Sigiliu ulei piston 
2 Capac intrare ulei 28 Capac praf 
3  Placă nume 29 Șaibă plată 
4 Piston 30 Șaibă 
5 Pin piston 31 Bolți 
6 Pin fixare 32 Inel ajustare 
7 Bară conectare 33 Sigiliu lubrifiere 
8 Bolți 34 Inel lubriefiere 
9 Șaibă 35 Garnitură 
10 Șaibă plată 36 Lăcaș garnitură 

11 Capac carter 37 Capac lubrifiere 
12 Șaibă 38 Cilindru 
13 Manometru ulei 39 Set clip 
14 Dispozitiv descărcare 40 Ansamblu supape 
15 Șaibă 41 Cutie arc 
16 Șurub 42 Arc supape 
17 Arbore cotit 43 Stopper 
18 Rulment 44 Lăcaș supape 
19 Lăcaș rulment 45 Sigiliu supape 
20 Sigiliu ulei arbore cotit 46 Camjera de aspirare 
21 Șaibă 47 Bolți 
22 Bolți 48 Șaibă plată 
23 Capac arbore cotit 49 Șaibă 
24 Șurub 50 Piuliță 
25 Șaibă plată 51 Cameră ieșire apă 

26 Inel verificare 52 Bolți 



REF DESCRIERE REF. DESCRIERE 
53 Șaibă plată 79 Capac ax 
54    Piuliță 80 Rulment oțel 
55 Cameră aer 81   Lăcaș revărsare 
56 Manometru presiune 82 Lăcaș supapă revărsare 
57 Supapă (valvă) 83    Șaibă 
58 Ieșire 84 Flanșă 
59   Șurub ajustare presiune 85 Piuliță fixare 
60 Piuliță 86 Scripete 
61 Cutie arc 87   Cheie 
62 Surub 88 Șaibă plată 
63   Șaibă plastă 89 Șaibă arc 
64 Șaibă arc 90 Bolți 
65   Nivel 91 Furtun aspirare 
66   Ajustare presiune 92 Piuliță fluture 
67 Bolți 93 Racord 
68 Șaibă plată 94 Granitură aspirare 
69 Pini 95 Racord filtru 
70 Șaibă plată 96   Ansabmlu filtru aspirație 
71   Inel 97 Furtun revărsare 
72 Metal superior 98 Piuliță fluture 
73   Arc reglare 99 Racord 
74 Sigiliu arc 100 Garnitură revărsare 
75 Suport ambalaj 101 Bază carter 
76 Suport ax 102 Șaibă arc 
77 Sigiliu ulei 103 Bolți 
78 Ax 104 Mâner ajustare 
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