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TERMENI DE UTILIZARE 

■ Acest aparat este folosit pentru a aplica insecticid în conformitate cu instrucţiunile de siguranţă menţionate 
în manualele introductive şi de operare.  
■ Nu trebuie să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în manuale. Producătorul nu este responsabil 
pentru defecţiunile sau accidentele care apar din cauza altor tipuri de utilizări, ce nu sunt precizate în manuale 
şi toată răspunderea aparţine operatorului în astfel de cazuri.  
■ Utilizarea corectă a aparatului este îndeplinită în cazul în care operatorul respectă termenii de utilizare ai 
producătorului şi cerinţele de întreţinere a maşinii specificate în manualele aferente.  
■ Numai persoanele care au suficiente cunoştinţe despre el şi despre pericolele care pot rezulta din utilizarea 
abuzivă a acestuia pot utiliza aparatul şi pot asigura întreţinerea lui.  
■ Măsurile de siguranţă şi normele de prevenire a accidentelor trebuie să fie respectate cu stricteţe.  
■ Acest echipament este conceput pentru a fi folosit în cadrul termenilor de serviciu şi al regulilor menţionate 
în manualul de utilizare, sub condiţia ca măsurile de siguranţă necesare să fie luate.  
■ Producătorul nu este responsabil pentru defecţiunile, prejudiciile sau daunele care decurg din modificările 
aduse maşinii.  
■ Neatenţia sau utilizarea incorectă a maşinii de către operator pot provoca leziuni grave operatorului sau 
celor din jur.  

TERMENI PRIVIND SIGURANŢA 

 ■ Vă rugăm să citiţi manualele introductive şi de operare cu atenţie. Învăţaţi comenzile şi cum să-l opriţi.  
■ Persoanele sub vârsta de 18 ani nu trebuie să lucreze la aparat.  
■ Operatorul trebuie să asigure o distanţă de siguranţă faţă de alte persoane şi obiectele din jur.  
■ Vă rugăm să fiţi atenţi la leziunile care pot afecta mâinile şi picioarele în timpul funcţionării maşinii.  
■ Montaţi întotdeauna piese de schimb originale pentru funcţionarea în siguranţă.  
■ Când aparatul este montat pe tractor, vă rugăm să verificaţi dacă bolţurile de siguranţă sunt plasate corect.  
■ Arborele de transmisie dintre priza de putere a tractorului şi axul pompei maşinii trebuie să fie cât mai 
orizontal posibil şi să nu se lucreze cu el la unghiuri de peste 20°.  
■ Trebuie să se poarte mănuşi de lucru,  mască şi îmbrăcăminte corespunzătoare în timpul aplicării 
insecticidului cu ajutorul maşinii.  
■ Turaţia nu trebuie să depăşească 540 rot/min.  
■ În cazul în care are loc o coliziune în timpul funcţionării maşinii, opriţi-o şi verificaţi dacă există stricăciuni.  
■ Va rugăm sa nu lăsaţi maşina în funcţiune, fără şofer.  
■ Responsabilitatea de a folosi alte piese de schimb decât cele originale aparţine operatorului.  
■ Nu eliminaţi nicio parte a atomizorului.  
■ Nu folosiţi niciodată atomizorul cu rezervorul gol.  
■ Nu utilizaţi niciodată maşina peste nivelul maxim de presiune.  
■ Nu utilizaţi niciodată maşina fără lubrefiere.  
■ Puneţi panoul de control în poziţia de by-pass în timp ce utilizaţi sau opriţi maşina.  
■ Nu stropiţi cu lichidul sub presiune oameni sau animale.  
■ Există o presiune de 3-5 bari în compartimentul de aer chiar şi în poziţia de non-operare. Deci, dacă este 
necesar să demontaţi compartimentul de aer, presiunea trebuie să fie scăzută prin utilizarea clapetei de aer.  
■ Nu demontaţi niciodată supapa de siguranţă de pe pompă. Aceasta valvă transferă lichidul la rezervor când 
presiunea depăşeşte 20% din nivelul de presiune maximă.  
■ Toate activităţile de reparaţii şi întreţinere, altele decât operaţiunea de curăţare obişnuită trebuie să fie 
efectuate de către personalul de service autorizat. Utilizatorul este responsabil de erorile de funcţionare sau 
daunele ce rezultă din astfel de operaţiuni.  
■ Vă rugăm să curăţaţi rezervorul după fiecare utilizare şi să puneţi pompa în funcţiune pentru câteva secunde 
cu apă curată.  
■ Pentru a curăţa insecticidul în exces sau depus în rezervor, vă rugăm să aplicaţi instrucţiunile de siguranţă al 
producătorilor.  
■ Insecticide dăunătoare pentru părţile din plastic ale maşinii nu trebuie să fie utilizate.  



  

■ Păstraţi întotdeauna filtrul rezervorului curat.  
■ Nu demontaţi niciodată protecţia axului şi capacul arborelui de transmisie deasupra pompei maşinii.  
■ Vă rugăm să citiţi plăcuţele privind funcţionarea şi întreţinerea de pe arbore.  
■ Această maşină trebuie utilizată numai pentru aplicarea insecticidelor, după cum se menţionează în 
manualele introductive şi de operare a acestuia. Prin utilizarea aparatului în alte scopuri decât aceste 
directive, operatorul este responsabil pentru orice daune.  

DURATA FIZICĂ DE VIAŢĂ 

- Durata de viaţă fizică a maşinii este de 10 ani.  

FUNCŢIONAREA MAŞINII 

Selectarea instrumentelor corespunzătoare în războiul împotriva bolilor de pe câmp este foarte importantă. În 
caz contrar nu va fi nici un război purtat cu succes împotriva bolilor. Luând în considerare posibilitatea de a 
alege şi cererile clienţilor noştri, noi ne dezvoltăm continuu maşinile.  
Având în vedere gravitatea luptei agricole împotriva bolilor, este necesar să se aleagă maşini perfecte. 
Prezentăm clienţilor noştri următoarele modele perfecte pentru această luptă: Panter 400 ATOMIZOR TURBO 
DE TIP MONTAT, PANTER 600 ATOMIZOR TURBO DE TIP MONTAT, PANTER 1000 ATOMIZOR TURBO DE TIP 
TRACTAT, PANTER 1200 ATOMIZOR TURBO DE TIP TRACTAT, PANTER 2000 ATOMIZOR TURBO DE TIP 
TRACTAT. Noi montăm pe atomizoarele noastre  pompe şi panouri de control importate. Rezervorul şi şasiul 
produse din materialele cele mai potrivite pentru a rezista la coroziuni.  

SISTEM DE LUCRU 

Lichidul aspirat din rezervor ajunge la filtru şi după filtrare vine la pompa prin intermediul furtunului de 
aspirare. Apoi, lichidul este pompat afară de către motorul pompei şi ajunge la unitatea de control 
(regulatorul) prin furtunul de presiune. Aici o parte din lichid este returnată la rezervor cu presiune mare 
pentru a amesteca conţinutul lui. Cealaltă parte a lichidului ajunge la duzele de atomizorului turbo şi 
pulverizează lichidul insecticid cu presiune înaltă.  
 

SISTEMUL DE FILTRARE 

Sisteme de filtrare Panter 400 Atomizor turbo de tip montat, Panter 600 Atomizor turbo de tip montat, Panter 
1000 Atomizor turbo tractat de tip, Panter 1200 Atomizor turbo tractat, Panter 2000 Atomizor turbo de tip 
tractat:  
Există o capacitate de 160 Lt. a filtrului în două sensuri de pe şasiu. În timp ce se umple rezervorul, furtunul de 
aspirare este închis, iar umplerea este deschisă prin mânerul roşu de deasupra filtrului. După ce umplerea este 
finalizată, furtunul de aspirare este deschis şi modul de umplere este închis cu mânerul roşu. În timp ce 
curăţaţi filtrul, prin folosirea acestui mâner roşu, furtunul de aspirare venind din rezervor este închis. Prin 
utilizarea cheii filtrului, capacul se deschide prin rotirea cheii spre stânga. După scoaterea filtrului, acesta este 
curăţat şi înlocuit şi montat prin rotirea cheii filtrului la dreapta. Curăţând filtrul vă asiguraţi că nu se pierde 
insecticid din rezervor.  
 

SISTEMUL DE CONTROL (REGULATOR) 

Sisteme de control pentru Panter 400 Atomizor turbo de tip montat, Panter 600 Atomizor turbo de montat:  
Echipamentul vine cu sistemul de control al presiunii de tip înşurubat din import, VDR 50. Prin rotirea 
butonului pe panoul de control la dreapta, presiunea creşte şi rotind butonul la stânga, presiunea scade. Prin 
utilizarea manetei de pe partea stângă a panoului de control, este posibil să selectaţi poziţia by-pass sau 
poziţia de funcţionare.  
 Sisteme de control pentru Panter 1000 Atomizor turbo tractat de tip, Panter 1200 Atomizor turbo tractat de 



  

tip, Panter 2000 Atomizor turbo de tip tractat:  
Echipamentul vine cu sistemul de control al presiunii de tip înşurubat din import, BY MATIC 50. Prin rotirea 
butonului pe panoul de control la dreapta, presiunea creşte şi rotind butonul la stânga presiunea scade. Prin 
utilizarea manetei de pe partea stângă a panoului de control, este posibil să selectaţi poziţia by-pass sau 
poziţia de funcţionare. Ea are capacitatea de a se roti la 360 ° la stânga sau la dreapta pentru a selecta poziţia.  

UMPLEREA REZERVORULUI 

 
 Panter 400 Atomizor turbo de tip montat:  
După ce a-ţi îndepărtat capacul de pe injectorul de umplere, vă rugăm să conectaţi furtunul de aspirare de 
6m. Eliberaţi partea filtrată a furtunului în depozitul de apă din care veţi aspira apa. Ea nu trebuie să 
depăşească 6m în jos. Pentru a preveni funcţionarea fără apă, puneţi în rezervorul maşinii 5 - 10 l de apă. 
Închideţi toate robinetele cu excepţia supapei de umplere. Selectaţi poziţia de presiune pe panoul de control 
prin intermediul manetei. Când puterea tractorului este pornită, pompa va începe să funcţioneze şi după 
câteva secunde aspirarea apei începe. În aproximativ 10-15 minute rezervorul va fi umplut. 

Sisteme de control pentru Panter 1000 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 1200 Atomizor turbo de tip 
tractat, Panter 2000 Atomizor turbo de tip tractat:  
Vă rugăm să conectaţi furtunul de aspirare de 6m strâns peste trecerea la partea de umplere a filtrului prin 
rotire la dreapta. Selectaţi poziţia filtrului la poziţia de umplere. Puneţi celălalt capăt al furtunului filtrat la apa 
pe care o veţi pompa în rezervor. Nu trebuie să depăşească 6m în adâncime. Selectaţi poziţia de by-pass pe 
panoul de control. După pornirea preluării de putere de la tractor în 10-15 minute rezervorul va fi umplut.  

 
 GRUP VENTILATOARE 

 Panter 400-600 Atomizor turbo de tip montat:  
Ventilatorul este acţionat de un scripete cu o curea în V. Când pompa este acţionată de arborele de 
transmisie, ventilatorul este de asemenea acţionat. Uneori, cureaua este posibil să fie slăbită. Acest lucru se 
poate observa prin zgomot anormal, miros de cauciuc sau vibraţii sau pompa de aer nesatisfăcătoare. După 
slăbirea şuruburilor de pe fiecare parte a şasiului (nu le scoateţi complet) repoziţionaţi ventilatorul şi strângeţi 
şuruburile. Paletele ventilatorului sunt reglabile. Ele se află în cea de a treia poziţie după fabricare. Pentru 
poziţii diferite, urmaţi instrucţiunile date aici: 

 ■ Vă rugăm să realizaţi reglarea ventilatorului după deconectarea maşinii de la tractor. 
■ Vă rugăm să introduceţi tija de reglare a lamelor ventilatorului în punctul roşu din centrul lamelor şi rotiţi la 
stânga o tură pentru a slăbi.  
■ Vă rugăm să selectaţi poziţia lamelor cu ajutorul tijei de reglare şi selectaţi unghiul dorit.  
■ Utilizând tija de reglare, rotiţi piuliţa roşie de la centru spre dreapta şi strângeţi-o cu putere. Toate duzele de 
pe ventilatorul sunt reglabile, duze cu două sensuri, şi acestea pot fi închise separat. Are o axă de rotaţie de 
360 °. În partea reglabilă există un capăt ceramic de 1,5mm, iar la marginea constantă există un capăt ceramic 
de 1,2mm.  
Panter 1000 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 1200 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 2000 Atomizor 
turbo de tip tractat:  
Transmiterea între pompă şi ventilator este asigurată de un angrenaj de transmisie dublu. Atunci când 
arborele acţionează pompa, ventilatorul turbo este, de asemenea, acţionat. Paletele ventilatorului pot fi 
reglate. Ele se află în cea de a treia poziţie după fabricare. Pentru poziţii diferite, urmaţi instrucţiunile date 
aici: 

■ Vă rugăm să realizaţi reglarea ventilatorului după deconectarea maşinii de la tractor. 
■ Vă rugăm să introduceţi tija de reglare a lamelor ventilatorului în punctul roşu din centrul lamelor şi rotiţi la 
stânga o tură pentru a slăbi.  



  

■ Vă rugăm să selectaţi poziţia lamelor cu ajutorul tijei de reglare şi selectaţi unghiul dorit.  
■ Utilizând tija de reglare, rotiţi piuliţa roşie de la centru spre dreapta şi strângeţi-o cu putere. Toate duzele de 
pe ventilatorul sunt reglabile, duze cu două sensuri, şi acestea pot fi închise separat. Are o axă de rotaţie de 
360 °. În partea reglabilă există un capăt ceramic de 1,5mm, iar la marginea constantă există un capăt ceramic 
de 1,2mm.  

INSECTICID PULVERIZAT ÎN CONFORMITATE CU PRESIUNEA ŞI VITEZA TRACTORULUI 

FILTRU TIP COMANDĂ Presiune Bar Debit 1./min. Unghi de 
pulverizare Trei (mm) 

NR. OCHIURI 
40 

ø 0,8 10 0,98 40° 

15 1,21 40° 
  20 1,40 40° 

  30 1,72 45° 

  40 1,98 45° 

  10 1,43 45° 

  15 1,73 45° 

 ø 1,0 20 1,98 45° 

  30 2,41 50° 

  40 2,80 50° 

  10 1,63 50° 

  15 2,00 50° 

 ø 1,2 20 2,31 55° 

  30 2,83 55° 

  40 3,25 60° 

  10 2,75 45° 

  15 3,35 45° 

 ø 1,2 20 3,90 45° 

  30 4,80 40° 

  40 5,50 40° 

  10 2,50 50° 

  15 3,60 50° 

 ø 1.5 20 3,90 55° 

  30 4,40 55° 



  

  40 5,10 60° 

  10 3,58 55° 

  15 4,38 55° 

 ø 1,5 20 5,05 50° 

  30 6,20 50° 

  40 7,13 45° 

  10 4,35 45° 

  15 5,30 45° 

 ø 1,5 20 6,10 45° 

  30 7,50 45° 

  40 8,60 40° 

  10 3,45 45° 

  15 4,22 50° 

 ø 1,8 20 4,80 50° 

NR. OCHIURI 
30 

 30 5,95 50° 

 40 6,80 55° 

 10 5,31 55° 

 15 6,50 55° 

 ø 1,8 20 7,50 50° 

  30 9,20 45° 

  40 10,60 45° 

  10 6,10 40° 

  15 7,45 40° 

 ø 1,8 20 8,60 40° 

  30 10,50 40° 

  40 12,00 35° 

  10 4,15 45° 

  15 5,10 50° 

 ø 2,0 20 5,87 50° 



  

  30 7,20 50° 

  40 8,30 55° 

  10 6,65 50° 

  15 8,15 50° 

 ø 2,0 20 9,40 45° 

  30 11,50 40° 

  40 11,36 40° 

 
DUZE INSECTICID 

 Panter 400 Atomizor turbo de tip montat, Panter 600 Atomizor turbo de tip montat, Panter 1000 Atomizor turbo 
de tip tractat, Panter 1200 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 2000 Atomizor turbo de tip tractat. 

Duzele conice de injectare, cu fascicul reglabil, cu capăt ceramic şi două sensuri sunt cele folosite  grupul de ventilatoare. 
Când stropirea nu este bună, vă rugăm să urmaţi următoarele instrucţiuni: 

■ Scoateţi capetele duzelor rotindu-le la stânga. 
■ Vă rugăm să scoateţi filtrul şi dacă acesta este murdar, curăţaţi-l. În timpul acestei operaţii, verificaţi garniturile şi 
plachetele şi, dacă este necesar, schimbaţi-le. 
■ Puneţi filtrul în duză, apoi puneţi plachetele peste ele şi strângeţi-le prin rotire la dreapta. 

LISTĂ DE ACŢIUNI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

Vă rugăm să aveţi grijă de următoarele elemente pentru a putea aplica insecticidul cu succes: 

■ Vă rugăm să selectaţi insecticidul adecvat. 
■ Fiţi atenţi la timp şi la vreme înainte de a aplica insecticidul. 
■ Combinaţi insecticidele în mod corespunzător, aşa cum sugerează producătorii. 
■ Nu uitaţi niciodată că eficienţa şi funcţionarea fără defecţiuni depinde de atenta întreţinere şi service. 
■ Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie identificarea şi manualele de operare. 
■ Verificaţi nivelurile de ulei a pompei. 
 CONECTAREA ATOMIZORULUI LA TRACTOR 
Panter 400 Atomizor turbo de tip montat, Panter 600 Atomizor turbo de tip montat: 
Pulverizatorul este conceput pentru a fi montat pe tractor în trei puncte. Pentru a-l ataşa, apropiaţi atomizorul la 
şuruburile braţelor hidraulice ale tractorului. Coborând, prindeţi şuruburile peste atomizor la braţele hidraulice şi puneţi 
bolţurile de siguranţă. Ataşaţi braţul central al tractorului la şasiul atomizorului, vertical, şi puneţi bolţurile de siguranţă. 
Prindeţi arborele de transmisie al  atomizorului la priza de putere a tractorului. Arborele de transmisie trebuie să fie 
orizontal şi nu trebuie să se lucreze cu el la un unghi de peste 20 °. Nu demontaţi niciodată capacul arborelui. După 
asamblarea arborelui, prindeţi lanţurile de el la un punct adecvat pentru a preveni răsucirea capacului. 
 Panter 1000 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 1200 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 2000 Atomizor turbo de tip 
tractat:Pentru a-l ataşa, apropiaţi atomizorul la şuruburile braţelor hidraulice ale tractorului. Coborând, prindeţi 
şuruburile peste atomizor la braţele hidraulice şi puneţi bolţurile de siguranţă. Ataşaţi braţul central al tractorului la şasiul 
atomizorului, vertical, şi puneţi bolţurile de siguranţă. Prindeţi arborele de transmisie al  atomizorului la priza de putere a 
tractorului. Arborele de transmisie trebuie să fie orizontal şi nu trebuie să se lucreze cu el la un unghi de peste 85 °. Nu 
demontaţi niciodată capacul arborelui. După asamblarea arborelui, prindeţi lanţurile de el la un punct adecvat pentru a 
preveni răsucirea capacului. 

FUNCŢIONAREA MAŞINII 

 
Înainte de a aplica insecticid, avea grijă de următoarele elemente: 
■ Ataşaţi furtunul de umplere. 
■ Puneţi în rezervor 1-2 găleţi de apă. 



  

■ Cufundaţi celălalt capăt al furtunului în sursa de apă. 
■ Porniţi tractorul şi operaţi priza de putere pentru a umple rezervorul. 
■ După operaţia de umplere, scoateţi furtunul de umplere şi selectaţi poziţia de funcţionare pe panoul de control. 
■ Prin deschiderea supapelor de pe panoul de control, puteţi începe aplicarea insecticidului. 
■ Puteţi ajusta presiunea de lucru folosind butonul de pe panoul de control. 
■ Când folosiţi pulverizatorul turbo, presiunea de lucru nu trebuie să depăşească max. 40 bar atmosferici. 
ÎNTREŢINERE 

LISTA DE ACŢIUNI DUPĂ UTILIZAREA MAŞINII 

După fiecare utilizare (chiar dacă aceste utilizări sunt pe termen scurt), trebuie să curăţaţi echipamentul cu apă limpede. 
Pentru a face acest lucru, puneţi în funcţiune pulverizatorul pentru 4-5 minute cu apă limpede până ce apa din rezervor 
se sfârşeşte. Faceţi acest lucru într-un loc unde apa combinată cu insecticid nu va fi dăunătoare pentru fiinţe sau mediu.  

LUBRIFIEREA 

Următoarele părţi ale atomizorului trebuie să fie permanent lubrifiate. 

Arborele: Trebui să fie uns înainte de fiecare utilizare şi după fiecare 10 (zece) ore de funcţionare. Lubrifierea ar trebui să 
fie făcută folosind o pompă de ulei de la prizele de grăsime de pe corpurile rotoarelor. În timpul pompării uleiului trebuie 
să vedeţi uleiul uzat ieşind din arbore.Cutii de ulei pentru arbori şi cutii cu ulei pentru arcuri:La atomizoarele de tipul 
Panter 1000 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 1200 Atomizor turbo de tip tractat, Panter 2000 Atomizor turbo de tip 
tractat, cutiile de ulei pentru arbori şi arcuri trebuie să fie verificate şi unse, dacă este necesar. 
CARACTERISTICI LE TEHNICE ALE PULVERIZATORULUI 
Atomizoarele noastre sunt echipate cu pompe de tip Öntar A 105 şi IDM 140. 
■ Operatorul trebuie să respecte regulile stabilite în acest manual. 
■ Lichidul care va fi folosit la pompă trebuie să fie 100% limpede. 
■ Părţile active ale pompei trebuie să fie protejate de praf şi coroziune. 
■ Întreţinerea periodică a echipamentului trebuie să fie efectuată. 
■ Nu trebuie să fie utilizaţi la pompă niciun fel de solvenţi sau diluanţi. 
■ Trebuie să fie utilizată în rezervor doar apă curată şi fluidă. 
■ Nu trebuie să fie utilizate soluţii chimice 100 %. 
■ Nu trebuie să fie utilizată apă de mare. 
■ Atomizorul nu trebuie să fie utilizat la temperaturi de sub 5°C sau de peste 40°C. 
■ Nu trebuie să fie utilizaţi compuşi de tip lac. 
■ Fiecare parte a echipamentului trebuie să fie verificată înainte de operare. 
■ Arborele de transmisie trebuie să fie orizontal faţă de sol. 
■ Departamentul nostru de serviciul tehnic este întotdeauna gata să vă rezolve problemele. 
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A 105 4 105 50 13,1 550 22 421 381 337 ø 40 ø 3/4" G(M) 

IDM 140 3 140 50 16,6 540 42 406 446 415 ø 40 ø 3/4" G (M) 

 
ÎNTREŢINEREA POMPEI ŞI GRAFICUL DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ 
Prima schimbare de ulei trebuie să fie realizat după 50 de ore de funcţionare. Alte schimbări de ulei pot fi făcute la 
fiecare 300-350 de ore de funcţionare. Vă rugăm să folosiţi ulei 20W-50 pentru motoare diesel. 



  

Prevenirea răcirii pompei: 
■ Vă rugăm să deschideţi supapa din faţa pompei şi punând-o în funcţiune pentru un minut, descărcaţi apa rămasă. 
■ Descărcaţi toată apa din filtre, injectoare, colectoare. 

PROCEDEU LA FIECARE 8 
ORE 

LA FIECARE 50 DE 
ORE 

LA FIECARE 300 DE 
ORE 

LA FIECARE 
SEZON 

Controlul nivelului uleiului şi al 

indicatorului 

    

Controlul presiunii tubului de aer     

Controlul conexiunii furtunului     

Controlul şi curăţarea filtrului de sucţiune      

Controlul şuruburilor de conexiune a 

pompei 

    

Controlul membranei     O 

Schimbare ulei   O(1) O(2) 

Controlul valvelor de intrare şi ieşire   O  

Controlul şuruburilor pompei    O 

 

= Control de către utilizator  

O  = Control de către expert  

O(1) = Schimbare piese şi ulei 

O(2) = Schimbare membrană (diafragmă) şi ulei 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

MODEL REZERVOR POMPĂ DIMENSIUNI 

LITRI TIP L/Min. R/Min. KG/C
M2 

Lăţime Lungime Sarcină Greutate 

(mm) (mm) (mm) (kg) 

Panter 400 Atomizor turbo de tip montat 400 A 105 106 540 23,8 1150 1595 1460 222,8 

Panter 600 Atomizor turbo de tip montat 600 A 105 106 540 23,8 1410 1620 1600 252 

Panter 1000 Atomizor turbo de tip tractat 1000 IDM 140 151 540 34,3 1660 3170 1700 618 

Panter 1200 Atomizor turbo de tip tractat 1200 IDM 140 151 540 34,3 1670 3180 1720 630 

Panter 2000 Atomizor turbo de tip tractat 2000 IDM 140 151 540 34,3 1690 3920 1750 720 

TABEL DEFECŢIUNI 

DEFECŢIUNE MOTIV SOLUŢIE 

Nu aspiră ! Poziţia regulatorului este greşită. 
Filtrul nu se află în poziţia de 
aspirare. 

Puneţi regulatorul şi filtrul în poziţia 
de aspirare. 

Nu pulverizează ! Valva de aspirare nu este curată. Curăţaţi valva de aspirare şi filtraţi. 

Presiunea este incontrolabilă ! Tubul de aer este gol sau pompa ia 
aer. 

Trebuie pompat aer în tubul de aer şi 
trebuie verificat furtunul de aspirare. 

Uleiul se amestecă cu apa ! Membrana este sfâşiată. Schimbaţi membrana. 

Pompa nu poate lua apă ! Filtrul este murdar sau furtunul de 
aspirare este sfâşiat. 

Verificaţi oringurile furtunului. 



  

Manometrul vibrează ! Intră aer în echipamentul de aspirare 
sau se ia aer din acest echipament. 

Verificaţi furtunul de aspirare. 

Insecticid dezorganizat ! Presiunea apei nu este corectă Verificaţi presiunea din tubul de aer. 

Duzele nu pulverizează ! Duzele filtrelor sau plachetele sunt 
murdare. 

Curăţaţi duzele sau schimbaţi-le. 

Furtunul de presiune nu are apă ! Garniturile sunt uzate, sfâşiate sau 
slăbite. 

Schimbaţi garniturile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

NUMELE CLIENTULUI________________________________________    

ADRESA_____________________________________________________   

 DENUMIREA MARFI__________________________________________  

DATA VANZARII______________________________________________ 

1.Declarǎm pe propria rǎspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,cǎ produsul facturat corespunde documentatiilor de 

executie a fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri. 

 2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.  

3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpãrãrii. Garantia este asiguratã de unitatea de service 

proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.  

4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigurã garantie pentru mãrfurile 

însotite doar de factura de cumpãrare(chitantã).  

5.Se asigurã garantie doar pentru deficientele apãrute din erori de fabricatie sau de material. Mãrfurile defecte vor fi 

preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntãrii (14 zile pentru distribuitorii care nu au service 

proprii).Pãrtile înlocuite trec în proprietatea noastrã.În cazul deficientelor care necesitã înlocuirea unor piese care nu se 

gãsesc în stoc ,ter- menul de reparare se prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs 

de la reclamatie pînă la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de cãtre unitatea de 

service.Se acordã garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manoperã. 

 6.Nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza : 

 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor) b)greşeli de instalare şi întretinere 

 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbãri ale stãrii originale ale aparatului,de influente naturale 

(ruginã,etc.)sau de pãstrare în conditii improprii.  

d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate cãderii sau transportului necorespunzãtor,intemperiilor.  

e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 

ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,pãrti componente din PVC.În cazul 

viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 

 f) nu se asigurã garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt destinate,precum si 

cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare.  

g) nu se asigurã garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor cãrora nu li s-a 

efectuat întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe teritoriul national şi se pierde 

în cazul revânzãrii aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 ani,perioada în care se asigură piese de schimb în 

garantie si postgarantie. Am primit instructiunile necesare instalãrii si utilizãrii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte 

de punerea în functiune si exploatare,utilizatorul sã ia cunostintã de continutul acestui manual.  

  

  

VÂNZATOR                                                                                                                  CUMPARATOR  



  

  

 


