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DESCRIERE
Invenția se referă la un deflector cu dirijare

automată a fluxului de aer și a particulelor de
soluție în funcție de caracteristicile geometrice ale
coronamentului, destinat mașinilor pneumatice de
stropit în vii și livezi, echipate cu ventilatoare axiale.

DESCRIPTION
The invention relates to a deflector with automatic 

direction of the air flow and solution particles 
according to the geometrical characteristics of the 

canopy, intended for pneumatic sprayers in 
vineyards and orchards, equipped with axial fans.

Soluția propusă prezintă următoarele avantaje:
❑ asigură posibilitatea cuplării la tiranții laterali ai tractorului;
❑ diminuează pierderile de soluție prin derivă și implicit 

poluarea aerului și solului;
❑ sporește eficacitatea tratamentelor fitosanitare, prin 

dirijarea particulelor de substanță în funcție de 
caracteristicile geometrice ale coronamentului;

❑ utilizează informațiile furnizate de senzorul laser, pentru 
controlul în timp real al pulverizării

COMPONENȚĂ
Deflectorul este compus din carcasa (A) și sistemul

automat de dirijare (B). Carcasa (A) este o construcție sudată
cu pereți din tablă subțire verticali și paraleli, închisă
complet la partea inferioară și la partea superioară și
deschisă parțial pe părțile laterale. În zona deschiderilor
laterale, pe peretele anterior, sunt fixate rampele cu duze
pentru stropitul zonei inferioare a coronamentului. Pereții
anterior și posterior au practicată în partea de jos o
decupare circulară în care se montează ventilatorul axial al
mașinii de stropit. Peretele anterior mai are practicate în
plus patru decupări circulare, două în zona mediană și două
în zona superioară, dispuse simetric față de axa verticală,
decupări în care se sudează bucșele (1) pentru ghidajul
conductelor (2). În interiorul bucșelor (1) sunt montate două
garnituri din cauciuc în contact și cu conductele (2), cu rol de
etanșare. Sistemul automat de dirijare (B) este alcătuit din
senzorul laser (SL), unitatea de comandă (UC) în care rulează
un software specializat de procesare date în timp real,
actuatorii electrici (AE) cu cremalieră și conductele (2). O
conductă (2) este construită sub forma unui cot la 90°,
aplatizat și evazat la unul din capete, iar la celălalt capăt
având sudată pe exterior coroana dințată (3) și practicat un
canal (a) în care intră inelul elastic (4) pentru blocarea axială.
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