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Avertisment pentru utilizatori 
** Motorul trebuie să folosească combustibil combinat (benzina 

in amestec cu ulei). Raportul dintre benzină şi ulei este stabilit de 

către instrucţiunile referitoare la ulei; uleiul trebuie să fie ulei 

pentru motoare în doi timpi corespunzător motoarelor cu benzină 

(Este strict interzisă utilizarea celorlalte tipuri de ulei) ! 

** Motorul trebuie să funcţioneze fără sarcină timp de 3-5 minute 

după pornire şi înainte de oprire. Este strict interzisă funcţionarea 

motorului la viteze mari fără sarcină, în caz contrar vor fi generate 

avarii ale componentelor motorului şi ale corpului motorului. De 

asemenea, este strict interzisă oprirea bruscă a motorului în timp 

ce acesta funcţionează la viteze ridicate ! 

** În vederea prevenirii incendiilor, motorul trebuie să fie oprit şi 

amplasat departe de sursele de foc atunci când este efectuată 

alimentarea cu combustibil. Fumatul este strict interzis!
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Atenţie la etichetele privind avertismentele de siguranţă 

Identificaţi poziţia acestor etichete privind avertismentele de siguranţă 

pe produsul dumneavoastră. Descrierea completă a produsului, aflată in acest 

manual, vă va ajuta să intelegeti semnificatia acestora. Asiguraţi-vă că aceste 

etichete  sunt  lizibile  şi  că  înţelegeţi  şi  urmaţi  instrucţiunile  indicate  în 

acestea. 
 
 
 
 

1、                                   
Citiţi   cu   atenţie   regulile   de 

funcţionare în condiţii de siguranţă şi 
toate instrucţiunile inaite de utilizare. 
Folositit Manual de Utilizare, care 
trebuie citit şi înţeles, în vederea 
operării adecvate şi în siguranţă ori de 
cate ori este nevoie. 

 

 
 

2、 

Vă  rugăm  să  nu  vă 
apropiaţi de conducta de aer. 
Privitorii şi colegii trebuie 
avertizaţi, iar copiii şi animalele 
trebuie ţinute la cel puţin 15 m 
distanţă   atunci   când   suflanta 
este în funcţiune. 

 
 

3、 

 
Vă rugăm să fiţi atenţi la substanţele 

toxice. Nu intrati in contact cu pesticidele 
utilizate la stropire si este necesar sa aveti 
in permanenta la dumneavoastra o trusa 
medicala.
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Asiguraţi-vă   că   purtaţi   o   mască 
pentru faţă pentru a vă proteja contra 
substantelor pe care le pulverizati 
(insecticide, pesticide, etc..). 

 
 
 
 
 
 

5、 

 
Asiguraţi-vă că purtaţi ochelari 

pentru a vă proteja ochii  de fiecare 
dată când utilizaţi echipamentul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6、 

Zgomul produs de echipament vă 
poate afecta auzul, aşadar va 
recomandam sa purtati antifoane pentru 
a va proteja auzul. 

 
 
 
 
 
 
 

7、                              Purtati   manusi   striate   cu   aderenta 
ridicata pentru a putea prinde cu fermitate 
unealta si sa o actionati in conditii de 
siguranta. De asemenea manusile va ajuta 
sa reduceti transmiterea vibratiilor de la 
masina catre maini, dar si la contactul 
mainilor cu pesticidele.
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8、 
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Asiguraţi-vă că purtaţi  ghete solide 
de lucru, cu talpă antiderapanta. 

 
 
 
 
 
 
 
9、 

 

Nu introduceţi mâinile în carcasa 
spiralată a suflantei. Rotorul de suflantă 
care se roteşte în carcasa vă poate tăia 
dacă încercaţi să îl atingeţi. 

 
 
 
 

10、 

 
 

În timpul funcţionării, toba de eşapament sau 
toba    catalitică    de    eşapament    şi    carcasa 
înconjurătoare   pot   deveni   foarte   fierbinţi. 
Evitaţi    contactul    cu    acestea    în    timpul 
funcţionării    şi    imediat    după    funcţionare. 
Menţineţi    zona    corespunzătoare    tobei    de 
eşapament liberă de reziduuri inflamabile. Lăsaţi 
motorul şi toba de eşapament să se răcească total 
înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere.

 

11.  

Fiţi   atenţi   la   incendii.   Vă   rugăm   să 

menţineţi rezervorul pentru combustibil departe 

de flăcări sau scântei. Nu fumaţi în apropierea 

combustibilului. Atunci când echipamentul este 

în funcţiune, este interzisă adăugarea 

combustibilului în rezervorul pentru combustibil.
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Condiţiile tehnice 
 

 

MODEL 3WF-3A JOKA 
Lungime × Lăţime×Înălţime (mm) 420×500×735 
Capacitatea     rezervorului     pentru 
substanţe chimice (litri) 

20 

Capacitatea    rezervorului    pentru 
combustibil (litri) 

1.3 

Greutatea netă (kg) 11 
Tipul motorului Motor   cu   benzină   in   amestec,   un 

cilindru, in doi timpi, răcit cu aer. 

Viteza ventilatorului (r/min) 7500 
Viteza         de 
evacuare       a 
substanţelor 
chimice 

Pulverizare 
(kg/min) 

≥4 

Aplicare           praf 
(kg/min) 

≥6 

Distanta de pulverizare (m) ≥11 

Diametru particule (µm) Max. 120 
Modelul motorului 1E40FP-3Z 
Putere stabilită (kW/r/min) 2.13/7500 
Consum de combustibil (g/kW.h) ≤530 
Combustibil Raportul dintre benzină şi ulei este 

stabilit  de  către  instrucţiunile 
referitoare la ulei. 30:1 

Mod de aprindere CDI 

Mod de pornire Manuala    cu     demaror    cu    cablu 
retractabil 

Mod de oprire Oprirea completă a acceleraţiei 
Valori ale puterii acustice（dB（A）） ≤118 
Valori ale vibraţiilor (m/s2) ≤15 

 

Standard de verificare a vibraţiilor:    EN 28662-1: 1992    ISO 7916:1989. 

Standard de verificare a nivelului acustic:    ISO 3744, ISO 10884: 1995    EN 
27917.
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Utilizările principale 
Atomizorul este un dispozitiv de pulverizare a substantelor lichide si pulberilor 

portabil, flexibil şi extrem de eficient pentru protecţia plantelor. Este adecvat utilizării 

pentru prevenirea bolilor şi pentru combaterea dăunătoarelor în cadrul plantaţiilor de 

dimensiuni mari şi a câmpurilor de culturi unde se plantează bumbac, grîu, orez, arbori 

fructiferi, arbori de ceai, etc. De asemenea, poate fi utilizat pentru aplicarea erbicidelor, 

pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare şi prevenire a epidemiilor, pentru răspândirea 

îngrăşămintelor granulare etc. Acest echipament mai poate fi utilizat în zonele montane, 

deluroase şi în zonele accidentate. 
 
 
 

Caracteristicile principale 
1.     Componentele principale ale  echipamentului sunt realizate  din  material  plastic, 

aşadar greutatea echipamentului este redusă. 

2. Construcţia  echipamentului  este  unică.  Componentele  care  vin  în  contact  cu 

substanţele chimice sunt realizate din material plastic întărit sau din oţel inoxidabil, 

aşadar este rezistent la coroziune şi are o durată lungă de funcţionare. 

3. Dimensiunile gurii de umplere a rezervorului pentru substanţe chimice sunt mari, 

aşadar umplerea rezervorului cu substanţe chimice este uşoară, iar substanţele 

chimice aflate în pungi pot fi direct turnate in rezervor. 

4.     Dimensiunea părţii inferioare a cadrului este mai mare, iar centrul de greutate al 

echipamentului este jos, aşadar stabilitatea echipamentului este buna. 

5. Este utilizat un motor de pornire cu cursă inversă, aşadar utilizarea echipamentului 

este  uşoară.  Există  structuri  de  protecţie  pentru  componentele  ce  ating  o 

temperatură ridicată, putând fi utilizat în condiţii de siguranţă. 

6. Articulatia  rotativă  folosita  în  efectuarea  racordului  între  furtun  şi  carcasa 

ventilatorului face ca acesta sa fie uşor de utilizat iar furtunul sa aibe o durabilitate 

ridicata. 
 
 
 

Asamblarea pentru diversele moduri de funcţionare 
1.Asamblarea pentru pulverizare 
1）Îndepărtaţi piuliţa-fluture fixată pe rezervorul pentru substanţe chimice şi demontati 

rezervorul. Înlocuiţi discul capacului corespunzător dispozitivului de aplicare a prafului 

cu discul capacului corespunzător dispozitivului de pulverizare, apoi montaţi rezervorul 

pentru substanţe chimice şi strângeţi piuliţa-fluture, după cum este indicat în Figura 1.
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2.Assembly for dusting 

 
 
 
 
 

2             Figura1 

1. Piuliţă      2. Disc pentru aplicarea prafului 
 
 

2) Asamblarea interiorului rezervorului pentru substanţe chimice 

Îndepărtaţi capacul inferior al rezervorului pentru substanţe chimice, înlocuiţi capacul de 

presare care este conectat prin tubul de cauciuc (nu uitaţi să montaţi inelul de etanşare, 

după cum este indicat în Figura 3). Conectaţi capacul la tubul de cauciuc, după cum este 

indicat în Figura 2. 

 
Figura 2 
1. Garnitură de etanşare; 
2. Capac; 
3.Filtru; 
4.Tub; 
5.Tub de cauciuc; 
6. Capac inferior; 
7. Orificiu de evacuare 
8. Placa de pulverizare 

 
 
 

 
Figura 3 
1. Garnitură de etanşare 
2. Piesă de legătură 
3. Piulita olandeza 

3) Racordaţi ţeava de pulverizare la echipament, după cum este indicat în Figura 4, 

 
 

Figura 4: 1.Colier (A)    2. Colier (B)    3. Tub de plastic    4.Mâner    5. Ţeavă curbă 

6. Ţeavă de plastic    7. Duză    8. Furtun    9. Cot
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2. Asamblarea pentru aplicarea prafului. 

Îndepărtaţi rezervorul pentru substanţe chimice, scoateţi tubul de cauciuc de admisie, 

tubul de cauciuc de evacuare, filtrul de aspiraţie, discul capacului dispozitivului de 

pulverizare, capacul de presare şi piesa de îmbinare, înlocuiţi cu capacul inferior al 

rezervorului pentru substanţe chimice, racordaţi apoi ţeava de aplicare a prafului, după 

cum este indicat în Figura 5 şi Figura 6. 

 

 
Figura 5 

1.   Colier    2. Furtun    3. Piesă de îmbinare    4. Ţeavă de legătură    5. Ţeavă de 

aplicare a prafului 
 

 

 
Figura 6 

1. Colier (B)    2. Piesă de legătură    3. Ţeavă curbă    4. Ţeavă de legătură    5. Ţeavă 

în L   6. Ţeavă în Y 

3. Instalaţie antielectrostatică 

Aplicarea sub formă de praf sau răspândirea substanţelor chimice granulare poate duce 

la generarea electrostaticii, aceasta fiind favorizată de factori precum tipul substanţelor 

chimice, temperatura aerului, umiditatea aerului, etc. În scopul obţinerii efectului 

antielectrostatic, vă rugăm să utilizaţi lanţul de asigurare ataşabil. Cu cat aerul este mai 

uscat, nivelul incarcarii electrostatice este mai ridicat, în special atunci când este folosit
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tubul lung cu membrană pentru aplicarea prafului şi răspândirea granulelor, se produce 

adeseori efectul de incarcare electrostatica. Vă rugăm să fiţi deosebit de atenţi. 
 
 

Procedaţi la asamblare după cum este 

indicat în Figura 7 

Una dintre extremităţile lanţului de 

asigurare este introdusă în ajutajul de 

reacţie, vibrează în mod liber şi se face 

contactul cu pământul. Legaţi cealaltă 

extremitate la un conductor, apoi fixaţi 

conductorul şi lanţul de asigurare pe 

ţeava curbată cu un surub. 

 

 
 
 

Figura 7
 

 
 
 
 
 

Verificare 

Punerea in functiune

(1)  Verificaţi dacă bujia şi toate conexiunile sunt bine strânse. 

(2)  Verificaţi dacă există obstrucţii la nivelul canalului de aer de răcire. Dacă 

există astfel de obstrucţii, motorul se va supraîncălzi. 

(3)  Verificaţi dacă filtrul de aer este murdar. Dacă acesta este murdar, impurităţile 

vor reduce cantitatea de aer admisă. Astfel, motorul nu funcţionează în mod 

adecvat, iar combustibilul este irosit. 

(4)  Verificaţi dacă distanţa dintre electrozii bujiei este de 0.6～0.7mm. 

(5)  Trageţi demarorul de 2 sau de 3 ori, verificaţi dacă rotirea se efectuează în mod 

normal. 
 
 

2.   Alimentarea cu combustibil 

(1)  Combustibilul pentru acest echipament este un amestec de benzină CO.70 sau 

CO.90 şi ulei pentru motor în doi timpi. Raportul dintre acestea este stabilit de 

către instrucţiunile referitoare la ulei. Benzina, uleiul şi/sau amestecul 

necorespunzător pot duce la defecţiuni ale motorului. 

(2)  Nu  alimentaţi  niciodată  motorul  cu  combustibil  atunci  când  acesta  este 

fierbinte sau în funcţiune. 

(3)  Atunci când alimentaţi cu combustibil, nu îndepărtaţi niciodată filtrul.
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3.   Alimentarea rezervorului pentru substanţe chimice 

(1)  1)  Pentru  pulverizare,  in  primul  rand  inchideti 

clapeta, asa cum va este aratat in Fig.8 

(2)  Substantele   chimice   sub   forma   de   pulbere 

trebuiesc pulverizate intr-un interval scurt de timp, 

deoarece vibraţiile motorului vor aduce praful în 

stare aglomerată şi solidificata. 

(3)    Aşadar, substanţa chimică sub forma de pulbere 

nu sunt usor de pulverizat                                                         Figura 8 

(4)  Strangeti   cu   fermitate   capacul   rezervorului   pentru   a   evita   scurgerea 

substantelor chimice. 

Notă:  Curăţaţi  praful  vărsat  pe  exteriorul  rezervorului  înainte  de  a  pune 

capacul la loc, altfel capacul nu poate fi strâns asa cum trebuie. 

4.   Pornirea motorului rece 

(1)  Deschideti robinetul pentru benzina, după cum este indicat în Figura 9. 

(2)  Aduceţi maneta de acceleraţie aferentă combustibilului în poziţia mediană. 

(3) Deschideţi   clapeta   de   şoc   şi 

consultaţi Figura9. 

(4) Trageţi  mânerul  demarorului  şi 

aduceţi-l încet în poziţia iniţială, nu 

lăsaţi ca mânerul să revină în mod 

liber în poziţie pentru a evita 

defecţiunile survenit la nivelul 

demarorului. 

(5)  Închideţi   clapeta   de   pornire   şi 

trageţi   mânerul   demarorul   până 

când motorul se aprinde. 

(6)  Deschideţi  clapeta  de  pornire  şi 

dacă este necesar, porniţi din nou

motorul. Figura 9 
1.Filtru de aer; 2. Mânerul clapetei de soc; 
3. Robinetul    de combustibil.

 

(7)  Lăsaţi motorul să funcţioneze la o viteză redusă timp de 2-3 minute, pentru a se 

încălzi înainte de utilizare. Aduceţi maneta de acceleraţie aferentă 

combustibilului în poziţie de funcţionare atunci când pulverizaţi sau aplicaţi 

praf.
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5.   Pornirea motorului cald 

(1)  Lăsaţi clapeta de pornire (soc) în poziţie complet deschisă. 

(2)  În cazul în care în motor este admis prea mult combustibil, lăsaţi acceleraţia 

aferentă combustibilului în poziţie complet închisă, apoi trageţi demarorul de 

5-6 ori. Apoi porniţi motorul după cum s-a indicat mai sus. 
 
 

6.   Reglarea vitezei 

Viteza  nu  respectă numărul stabilit  în  condiţiile în  care  maneta de  acceleraţie aferentă 

combustibilului se află în poziţia de funcţionare sau 

motorul  nu  poate  fi  oprit  în  condiţiile  în  care 

maneta mantera se află în poziţie inferioară. 

Procedaţi la efectuarea reglării după cum este 

indicat în Figura 10. 

(1)  Desfaceţi contrapiuliţa. 

Răsuciţi şurubul de reglare spre partea 

dreaptă, reducând astfel viteza; procedând în 

sens invers, viteza va creşte.

(2)  Ulterior    efectuării    ajustării,   strângeţi 

contrapiuliţa. 

Figura 10

De  asemenea,  puteţi  regla  viteza  prin  răsucirea  piuliţei  ataşate  spre  cealaltă 

extremitate a cablului de acceleraţie. 
 

 
7.   Oprirea motorului 

(1)  Aduceţi cele două mânere de comandă în poziţia inferioară, iar motorul se va 

opri. 

(2)  Dupa ce procesul de pulverizare se va incheia, inchideti clapeta de alimentare 

cu substante chimice, dupa care opriti motorul. 

(3)  Ulterior finalizării utilizării, decuplaţi întrerupătorul de combustibil. Trebuie să 

fiţi atenţi! 

Notă: În timp ce motorul funcţionează, furtunul trebuie montat pe echipament, 

altfel aerul de răcire va fi redus, ceea ce poate duce la defectarea motorului.
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Deschis 
 

Debit de puverizare (L./min) 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1.5 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 

 

Pulverizarea fină / Aplicarea prafului 
1)  Pulverizare  fină.  Desfaceţi  capacul de  presare,  reglaţi lungimea  orificiului duzei 

pentru a respecta diversele cerinţe corespunzătoare pulverizării fine. Răsuciţi robinetul 

de reglare pentru a schimba cantitatea de substanţă pulverizată. A se consulta Figura 11. 
 
 
 

 
 

 
Figura 11 

 

 

2) Aplicare a prafului. Reglaţi viteza de evacuare prin schimbarea poziţiei tijei aferente 

aplicării prafului în cadrul celor trei găuri ale braţului oscilant. A se consulta Figura 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 
 
 
 

Masuri de siguranţă 
 
 

Citiţi cu atenţie acest manual. Asiguraţi-vă că înţelegeţi modul de utilizare al acestui 

echipament în mod adecvat înainte de a proceda la operarea acestuia. 
1.   Îmbrăcăminte de protecţie (Figura 13) 

(1)  Purtaţi o cască prevăzută cu căptuşeală. 

(2)  Purtaţi ochelari contra prafului si ceţii. 

(3)  Purtaţi o mască de tifon. 

(4)  Purtaţi mănuşi lungi. 

(5)  Purtaţi dispozitive de protecţie a 

îmbrăcămintei contra substanţelor toxice. 

(6)  Purtaţi ghete sau cizme. 
 
 

Figura 13
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2.   Următorul personal nu poate utilize echipamentul 

(1)  Pacienţii cu tulburări mintale. 

(2)  Persoanele în stare de ebrietate, sub influenta medicamentelor sau a drogurilor. 

(3)  Persoanele minore sau în vârstă. 

(4)  Persoanele care nu au nici un fel de cunoştinţe referitoare la echipament. 

(5)  Persoanele extrem de obosite sau pacienţii sau alte persoane care nu pot utiliza 

echipamentul în mod normal. 

(6)  Persoanele care tocmai au depus eforturi extreme sau care nu au dormit suficient. 

(7)  Femei care alăptează sau care sunt însărcinate. 

3.   Evitarea incendiilor 

(1)  Nu aprindeţi focul sau nu fumaţi în apropierea echipamentului. 

(2)  Nu realimentaţi cu combustibil echipamentul atunci când acesta este fierbinte 

sau în funcţiune. 

(3)  Nu turnaţi combustibil pe echipament. Dacă se întâmplă acest lucru, curăţaţi 

combustibilul, apoi strângeţi capacul rezervorului şi îndepărtaţi-vă la cel puţin 

3 metri de recipientul de combustibil înainte de a porni echipamentul. 

4.   Pornirea motorului 

(1)  Aduceţi   mânerul   dispozitivului   de 

admisie a prafului în poziţia inferioară 

nainte de pornirea    motorului, altfel 

substanţele chimice vor fi pulverizate la 

pornirea motorului. 

(2)  Este interzis să staţi în faţa duzei. 

Deşi dispozitivul de admisie a prafului 

este închis, praful rezdual din ţeavă va 

fi pulverizat în afară (Figura 14) 

Figura 14 

5.   Pulverizare fină a lichidelor / Pulverizare a pulberilor 

(1)  Este  bine  să  efectuaţi  operaţiunea  pe  vreme  răcoroasă,  cu  puţin  vânt.  De 

exemplu, dimineaţa devreme sau după-masa târziu, acest lucru ducând la 

evaporarea şi dispersarea substanţelor chimice şi la îmbunătăţirea eforturilor în 

vederea protecţiei. 

(2)  Operatorul trebuie să se mişte în direcţia vântului. 

(3) Treceţi  în  revistă  zona  care  trebuie  debarasată.  Căutaţi  potenţiale 
pericole,  precum  pietre  sau  obiecte  metalice.  Privitorii  şi  colegii 
trebui avertizaţi, copii şi animalele nu trebuie să se apropie la mai 
puţin de 15 m atunci când suflanta este în funcţiune. Nu îndreptaţi 
ţeava suflantei spre oameni sau animale.
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(4)  În cazul în care gura sau ochii sunt împroşcaţi cu substanţe chimice, spălaţi cu 

apă curată şi apoi consultaţi un medic. 

(5)  În cazul în care operatorul are dureri de cap sau ameţeli, acesta trebuie să 

înceteze de îndată operarea echipamentului şi să consulte un medic în timp util. 

(6) Pentru siguranţa operatorului, pulverizarea fină / aplicarea prafului trebuie 

efectuată în mod strict în conformitate cu instrucţiunile referitoare la substanţe 

chimice şi potrivit cerinţelor din domeniul agricol. 
 
 
 
 
 

Depanare 

1.      Motorul  nu  porneşte  sau  porneşte 

cu dificultate. 

Mai întâi, verificaţi bujiile. Scoateţi bujia şi 

realizaţi contactul dintre polul lateral şi 

cilindru, trageţi demarorul şi vedeţi dacă se 

produc scântei. Atunci când trageţi demarorul, 

fiţi atenţi să nu atingeţi partea metalică a 

bujiei, altfel se va produce un şoc electric 

(Figura 15)                                                                                      Figura 15



 

 

 

Modul de depanare este indicat în următorul tabel. 
 

Problemă 
 

Cauză 
 

Remediere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu     se 

produc 

scântei 

 
 
 
 
 
 
 

Bujia 

 

1.Polii sunt umezi 
 

Procedaţi la uscarea lor 
 

2. Acoperită cu carbon 
 

Curăţaţi carbonul 
 

3. Izolarea este avariată 
 

Procedaţi la înlocuire 

 
4. Distanţa dintre electrozii 

bujiei nu este cea adecvată 

Reglaţi       pentru       ca 
distanţa să fie  de  0.6～ 

0.7mm 
 

5. Polii s-au ars 
 

Procedaţi la înlocuire 

 
 
 
 

 
Magnetou 

1. Învelişul firelor este 

avariat. 

Procedaţi  la  remediere 

sau înlocuire 

2. Izolarea bobinei este 

defectuoasă 

 
Procedaţi la înlocuire 

 

3. Firul bobinei s-a rupt 
 

Procedaţi la înlocuire 

4. Unitatea de aprindere 

electrică este defectuoasă 

 
Procedaţi la înlocuire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomal 

Raport de 

compresie şi 

alimentare cu 

combustibil sunt 

bune 

1. Prea mult combustibil în 

cilindru 

Procedaţi  la  scurgerea 

acestuia 
 
2. În combustibil există apă 

sau impurităţi 

 
 
Procedaţi la înlocuire 

Alimentare cu 

combustibil este 

buna, dar raportul 

de compresie este 

slab 

1. Cilindrul şi inelul 

pistonului sunt uzate sau 

rupte 

 
Procedaţi  la  înlocuirea 

acestora 

 
2. Bujia este slabita 

 
Strangeti bujia 

 
 
 
Carburatorul nu se 

alimentează cu 

combustibil 

1.Nu există combustibil în 

rezervor 

Procedaţi la alimentarea 

cu combustibil 

2. Ţesătura de filtru este 

ancrasată 

 
Procedaţi la curăţare 

3. Orificiul de aer al 

rezervorului este ancrasat 

 
Procedaţi la curăţare 
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2. Motorul nu are putere 
 

Problemă Cauză Remediere 
 
 
 
Raportul de 

compresie este 

corespunzător 

1. Discul de filtru este ancrasat Procedaţi la curăţare 

2. Scapă aer prin racordul 

carburatorului 

Procedaţi    la    strângerea 

acestuia 
 
3. Motorul se supraîncălzeşte 

Opriţi motorul şi lăsaţi-l să se 

răcească 
 
4. În combustibil există apă 

Procedaţi la realimentarea cu 

combustibil proaspăt 

5. Carbonul duce la ancrasarea 

tobei de eşapament 

 
Procedaţi la curăţare 

 
 
 
 
 
Motorul                se 

supraîncălzeşte 

1. Gazul amestecat 

(combustibilul) este subţire 

 
Reglaţi carburatorul 

2. Cilindrul este acoperit de 

carbon 

 
Procedaţi la curăţare 

 
 
3. Uleiul nu este corespunzător 

Utilizaţi ulei de motor în doi 

timpi şi reglaţi raportul de 

amestecare 
 
4. Lipsa racordurilor cu furtun 

Procedaţi      la      asamblarea 

corectă a echipamentului 
 
 
Motorul produce 

zgomote sau se aud 

lovituri 

1. Combustibilul nu este 

corespunzător 

 
Procedaţi la înlocuire 

2. În cilindru există carbon Procedaţi la curăţare 

3. Componentele în funcţiune 

sunt uzate şi rupte 

Verificaţi    şi    procedaţi    la 

înlocuire 
   

   

 
 
 

3. Motorul se opreşte cu dificultate 
 

 

Problemă 
 

Cauză 
 

Remediere 

Maneta de acceleraţie este în 
poziţie inferioară, motorul 
continuă să funcţioneze 

Cablul de acceleraţie este 
scurt sau pistonul 
carburatorului s-a blocat 

Procedaţi la reglarea cablului 
sau la remedierea 
carburatorului 
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4. Motorul se opreşte în timp ce funcţionează 
 

Problemă Cauză Remediere 
 
 
 
Motorul  se  opreşte 

brusc 

1. Conductorul bujiei s-a 

desprins 

Procedaţi       la       înlocuirea 

acestuia 
 
2. Pistonul este defectuos 

Procedaţi   la   înlocuirea   sau 

remedierea acestuia 

3. Bujia este acoperită de carbon Procedaţi la curăţarea bujiei 
 
4. Combustibilul s-a consumat 

Procedaţi      la     alimentarea 

rezervorului de combustibil 
 
 
 
Motorul  se  opreşte 

încet 

1. Carburatorul este ancrasat Procedaţi la curăţare 

2. Orificiul de aer al 

rezervorului de combustibil 

este ancrasat 

 
 
Procedaţi la curăţare 

 
3. În combustibil există apă 

Procedaţi     la     realimentare 

folosind combustibil proaspăt 
 
 

5. Pulverizarea lichidelor 
 

Problemă Cauză Remediere 
 
 
 
 
 
Nu este pulverizat 

amestecul sau este 

pulverizat 

intermitent 

1. Întrerupătorul duzei sau 

ventilul de reglare sunt 

ancrasate 

 
 
Procedaţi la curăţare 

2. Ţeava de plumb pentru 

substanţe lichide este 

ancrasată 

 
 
Procedaţi la curăţarea acesteia 

 
 
3. Nu există presiune sau 

presiunea este scăzută 

Procedaţi la strângerea 

capacului rezervorului şi 

strângeţi cele două 

piuliţe-fluture 
 
 
Scurgeri ale 

amestectului pentru 

pulverizat 

1. Discul capacului dispozitivului 

de pulverizare nu este montat 

în mod corespunzător 

 
Procedaţi      la      remontarea 

acestuia 

2. Îmbinările cu filet sunt 

desfăcute 

Procedaţi       la       strângerea 

acestora 



 

 

6．Pulverizarea pulberilor 
 

 

Problemă 
 

Cauză 
 

Remediere 

 
 
 
 
 
Nu este evacuat 

praf  sau  acesta 

este evacuat 

intermitent 

1. Dispozitivul de admisie a prafului 

nu poate fi deschis 

Procedaţi  la  reglarea  tijei 

de transmisie a 

dispozitivului de admisie a 

prafului 

2. Capacul rezervorului nu este bine 

strâns 

Procedaţi    la    strângerea 

capacului rezervorului 

3.     Praful     sau     granulele     sunt 

amestecate cu corpuri străine 

Procedaţi    la    strângerea 

acestuia 

4. Praful sau granulele s-au comasat 

în bulgări 

Spargeţi bulgării 

5. Praful sau granulele sunt umede Procedaţi la uscarea lor 

6. Granulele sunt prea mari Procedaţi    la    înlocuirea 

granulelor 

Dispozitivul de 

admisie a prafului 

nu funcţionează în 

mod 

corespunzător 

1. Dispozitivul de admisie a prafului 

nu se poate închide 

Procedaţi la curăţare 

2. Dispozitivul de admisie a prafului 

este ancrasat din cauza corpurilor 

străine 

Procedaţi    la    strângerea 

acestuia 

Se produc scurgeri 

ale prafului 

1. Discul de strângere din partea 

inferioară a rezervorului pentru 

substanţe chimice este desfăcut 

Procedaţi    la    strângerea 

acestuia 

2. Garnitura de etanşare a capacului 

pentru   dispozitivul   de   aplicare   a 

prafului este defectuoasă 

Procedaţi    la    înlocuirea 

acesteia 

3. Inelul de etanşare în formă de tor al 

cotului este defectuos 

Procedaţi    la    înlocuirea 

acestuia 

Viteza   de 

evacuare nu este 

sub control 

Dispozitivul de control al admisiei 

prafului nu funcţionează în mod 

corespunzător 

Procedaţi   la   remedierea 

acestuia 
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Întreţinerea   tehnică   şi   depozitarea   pentru   perioadă 
îndelungată 

 

 
1. Unităţile de pulverizare 

 
(1)     Curăţaţi orice amestec rezidual pentru pulverizat sau orice urmă de praf din rezervorul 

pentru substanţe chimice şi din toate celelalte componente cu apă curată, apoi uscaţi. 

(2)     Curăţaţi  dispozitivul  de  admisie  a  prafului  şi  rezervorul  pentru  substanţe 

chimice în interior şi exterior ulterior aplicării prafului. 

(3)     Desfaceţi   capacul   rezervorului   pentru   substanţe   chimice   atunci   când 

echipamentul nu este în funcţiune. 

(4)     Lăsaţi echipamentul să funcţioneze la viteză redusă timp de 2-3 minute după curăţare. 

2. Întreţinerea sistemului de alimentare cu combustibil. 

(1)     Apa sau impurităţile aflate în combustibil constituie una dintre principalele 

cauze ale defecţiunilor motorului, curăţaţi sistemul de alimentare cu combustibil în 

mod regulat. 

(2)     Combustibilul  rezidual  care  rămâne  în  rezervorul  pentru  combustibil  şi 

carburator pentru o perioadă îndelungată va duce la ancrasare, în consecinţă motorul 

nu funcţionează în mod corespunzător. Aşadar, combustibilul trebuie evacuat în 

cazul în care echipamentul nu este folosit după o săptămână. 

3. Filtrul de aer şi bujia. 

(1)     Curăţaţi filtrul după fiecare operaţiune zilnică. Impurităţile care aderă la burete 

reduc puterea motorului. 

(2)     Uscaţi filtrul înainte de reinstalare. 

(3)     Curăţaţi  petele  sau  carbonul  de  pe  bujie  şi 
reglaţi distanţa dintre electrozii bujiei la 0.6～0.7mm. 

(4)    Modelul de bujie pentru acest echipament este 

4106J. Nu utilizaţi alte modele. În cazul în care este 

necesară înlocuirea  acestora,  puteţi să  cumpăraţi o 

astfel de bujie de la departamentul agricol local sau 

de la departamentul pentru protecţia plantelor.                                 Figura 16 

Notă: 

a)  Lucrările  legate  de  întreţinere,  curăţare  şi reglare  trebuie  efectuate 

după oprirea echipamentului, fiind în afara pericolului. 

b) Atunci când efectuaţi lucrările de întreţinere, ţeava de evacuare nu 

poate fi încredinţată persoanei responsabile pentru întreţinere. 
c)    Vă rugăm să efectuaţi verificări periodice ale suporturilor，Procedaţi 

de urgenţă la înlocuirea suporturilor uzate.
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4. Depozitare pentru o perioadă îndelungată. 

Curăţaţi echipamentul şi aplicaţi ulei antirugină pe componentele metalice. 
(1)     Îndepărtaţi  bujia  şi  turnaţi  15～20g  de  ulei  pentru  motor  în  doi timpi în 

cilindru prin polul bujiei. Trageţi mânerul demarorului de 4～5 pentru ca uleiul să 

circule în interiorul motorului. Trageţi încet de mâner până când pistonul ajunge la 

capătul superior al cursei şi lăsaţi-l în această poziţie, apoi montaţi bujia. 

(2)     Îndepărtaţi  rezervorul  pentru  substanţe  chimice,  curăţaţi  dispozitivul  de 

admisie a prafului şi rezervorul pentru substanţe chimice în interior şi exterior, apoi 

montaţi rezervorul şi lăsaţi capacul desfăcut. 

(3)     Îndepărtaţi unităţile de pulverizare şi curăţaţi-le. Depozitaţi-le ca atare. 

(4)     Evacuaţi complet combustibilul din rezervor şi carburator. 

(5)     Acoperiţi echipamentul cu o husă antipraf din plastic şi depozitaţi-l într-un loc 

uscat şi curat


