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DESCRIERE:
I ve ția se referă la un tambur pe care se fixează tubul de irigare prin picurare, sub for ă de colac, tambur destinat utilajelor
agricole pentru întinderea tubului de picurare pe suprafața solului la irigarea de suprafață sau pentru îngroparea tubului de
picurare la irigarea subtera ă.

DESCRIPTION:
The invention relates to a drum on which the drip irrigation tube is fixed, in the form of a coil, a drum intended for
agricultural machinery for laying the drip tube on the soil surface for surface irrigation or for burying the drip tube for
underground irrigation.

COMPONENȚĂ:
Tamburul pentru tub de irigare prin picurare este
compus din axul (1), care se rotește în lagărele (2) cu
rul e ți, fixate pe placa orizo tală (3) sudată pe o țeavă (4)
re ta gulară verti ală, la unul din capetele axului (1) fiind
sudat discul (5), roata (6) cu spițe fixată pe axul (1) cu știftul
(7), o altă roată (8) cu spițe care se poate deplasa axial pe
axul (1) și care poate fi lo ată cu șuru ul cu mâner (9),
piesa (10) care se o tează pe butucul roții (8) cu
posibilitatea de rotire în plan vertical, fiind fixată axial cu
inelul elastic (11) și prevăzută cu mânerul (12), bieletele
(13) articulate la apătul inferior cu piesa (10) iar la apătul
superior cu culisele (14) care se pot deplasa de-a lungul
spițelor roții (8) și pe care sunt sudate rațele (15) și
urechile (16) în care i tră unul din capetele arcurilor de
întindere (17), elălalt apăt intrând în urechile (18) sudate
pe spițele roții (8), piesa se i ir ulară (19) pe interiorul
ăreia este fixată banda (20) din ferodou și care la un apăt
este arti ulată pe placa (3), tija filetată (21) sudată la
apătul superior de piesa (19) și care trece printr-o gaură
pra ti ată în placa (3), arcul de compresiune (22) introdus
pe tija filetată (21) și precomprimat între placa (3) și piulița
fluture (23), sigura ța elasti ă (24) pentru blocarea

mânerului (12).

AVANTAJE:
I ve ția prezi tă ur ătoarele avantaje:
❑ poate fi utilizat pe orice utilaj agricol de întindere a
tubului de picurare, cu adaptări minime;
❑ asigură o derulare o trolată a tubului de picurare, atât
la întinderea acestuia pe suprafața solului, cât și la
îngroparea în sol;
❑ reglajele sunt simple și ușor de efectuat de ătre un
singur operator, fără a utiliza unelte ajutătoare,
conducând astfel la reducerea timpului de i terve ție la
înlocuirea colacului derulat.
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