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ZAHVALA 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste ga izkazali z izborom škropilne naprave 

AGROMEHANIKA za kemično zaščito rastlin. Zanesljivost in zmogljivost naprave je odvisna od 

vašega skrbnega ravnanja z njo. Pred priključitvijo škropilne naprave na traktor skrbno preberite 

navodila za uporabo in jih pri delu s strojem tudi upoštevajte. Navodila vsebujejo bistvene podatke 

za učinkovito uporabo in dolgo življenjsko dobo stroja. 
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AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj, d. d. 

Hrastje 52a, KRANJ, SLOVENIJA 

izjavlja, da je proizvod: 

PRŠILNIK AGP 1000 PRO  

PRŠILNIK AGP 1500 PRO 

PRŠILNIK AGP 2000 PRO 

izdelan v skladu z: 

1. Direktivo o strojih 2006/42/ES; 

2. Direktivo 2009/127/ES o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za 

nanašanje pesticidov; 

3. Pravilnikom o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje 

fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Ur. list RS, 

št. 101/2013) 

Pri tem so bili upoštevani naslednji harmonizirani evropski standardi o varnosti: 

SIST EN ISO 4254-1: 2013 − Kmetijski stroji – Varnost − 1. del: Splošne zahteve; 

SIST EN ISO 4254-6: 2010 − Kmetijski stroji − Varnost − 6. del: Škropilnice in naprave za 
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Vodja proizvodnje: 

(odg. za teh. dokumentacijo) 

Matjaž Kuhar 
 

Direktor: 

Jan Šinkovec 
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1 SPLOŠNO 

Škropilna naprava je projektirana in konstruirana za nanos kemičnih sredstev v vodni raztopini, ki 

se običajno uporabljajo za kemično zaščito kmetijskih kultur na letnih poljskih posevkih. 

Konstrukcijska zasnova omogoča lahko dostopnost do vitalnih elementov pršilnika in preprosto 

ravnanje. Robustna konstrukcija, kakovostni sestavni elementi in veliko dodatne opreme pa 

omogočajo uporabniku zanesljivo delovanje in optimalno porabo škropiv in energije. Škropilne 

naprave ne uporabljajte za prečrpavanja oziroma škropljenja: škropilna naprava je projektirana in 

konstruirana za nanos kemičnih sredstev v vodni raztopini, ki se običajno uporabljajo za kemično 

zaščito kmetijskih kultur, za poljske posevke. 

Škropilne naprave ne uporabljajte za prečrpavanja oziroma škropljenja: 

• vodnih raztopin z večjo specifično težo in viskoznostjo od vode, 

• kemičnih raztopin, katerih združljivost z elementi, ki so vgrajeni na škropilni napravi, ni 

zanesljiva, 

• pitne vode, 

• morske vode in drugih solnih raztopin, 

• vode, katere temperatura presega 40 ali je nižja od 5 C, 

• kakršnega koli laka ali firneža, 

• hitro delujočih razredčil, 

• olj in masti, 

• tekočin, ki vsebujejo granulate ali plavajoče trde delce. 
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2 ZDRAVSTVENO-VARNOSTNA OPOZORILA IN UKREPI 

2.1 Varnostni znaki 

 

Znak na levi je opozorilni varnostni znak na stroju ob drugih znakih. 

Upoštevajte navodila za varno delo in v izrednih primerih ukrepajte v 

skladu z njimi. 

2.2 Vzdrževanje varnostnih znakov 

 

Pazljivo preberite navodila, ki se nanašajo na varnostne predpise, opisane 

v navodilih za uporabo vašega stroja. Poskrbite, da bodo znaki na stroju 

dobro vidni. Po popravilu stroja in zamenjavi sestavnih delov se 

prepričajte, da stroj vsebuje vse potrebne varnostne znake. Varnostni 

znaki so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih. Naučite se, kako vaš stroj 

deluje in kako se rokuje z njim ter kontrolnimi enotami. 

 

Poskrbite, da bo vaš stroj v dobrem tehničnem stanju. Vsaka nepooblaščena sprememba na stroju 

lahko zmanjša njegovo funkcijo kot tudi varno upravljanje z njim ter lahko skrajša njegovo 

življenjsko dobo. 

2.3 Pripravljenost na nevarnost 

 

Bodite pripravljeni na nenadni požar. 

Poskrbite, da boste imeli pri delu vedno na voljo škatlo prve 

pomoči in gasilni aparat. 

Poskrbite, da boste imeli na vidnem mestu zapisane 

telefonske številke svojega zdravnika, prve pomoči, 

ambulante, bolnišnice in gasilske službe. 

 

OPOZORILO: Ne dovolite nepooblaščenim osebam upravljati stroja! 
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2.4 Odstranitev nepooblaščenih oseb 

 

Vsaki nepooblaščeni osebi, ki se vozi na stroju, se lahko 

pripeti nesreča (padec s stroja ali poškodba s strojem). 

Oseba, ki se vozi na stroju, lahko vpliva na voznika, ko 

upravlja stroj ter spreminja težišče stroja. Oseba na stroju 

ovira voznikov pregled in lahko vpliva na nezanesljive 

delovne razmere na stroju. Ne dopustite nepooblaščenim 

osebam, da bi pristopale k stroju. 

2.5 Varnost pri ravnanju s kemičnimi sredstvi 

S kemičnimi sredstvi ravnajte zelo pazljivo, da se izognete morebitnim poškodbam ter 

nevarnostim, tako za zdravje kot onesnaženje okolja. 

• Bodite zelo previdni pri delu s kemičnimi sredstvi. Poskrbite, da se kemičnih sredstev ne 

boste neposredno dotikali. S kemičnimi sredstvi ravnajte, kot bi ravnali s strupi. 

• Izberite kemična sredstva, ki so najmanj nevarna za vaše zdravje, najučinkovitejša in lahko 

topljiva. 

• Vedno preberite navodila za uporabo, ki so nalepljena na kemičnih sredstvih. Upoštevajte 

uredbe, varnostne ukrepe in uporabljajte navodila. 

• Pri delu zaščitite dihala s plinsko masko, čelado s svežim zrakom.  

• Pri pripravi kemičnih sredstev se primerno oblecite. Pri delu uporabite zaščitno masko, 

rokavice, škornje in zaščitno obleko. Bodite pozorni na vašo zaščitno opremo. Ne 

uporabljajte ˝obrabljene˝ zaščite. 

• Poskrbite, da bo vaša zaščitna oprema in obleka dobro vzdrževana. Zamazana plinska maska 

lahko povzroči draženje kože. Redno menjavajte filter! 

• Izbirajte ˝varnejša˝ kemična sredstva. Uporabljajte sredstva, ki manj dražijo kožo in ne 

oddajajo prahu. 

 

 

OPOZORILO: Vožnja nepooblaščenih oseb na stroju je prepovedana! 
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• Pri izbiri kemičnih sredstev dajte prednost sredstvom, ki so ˝varneje˝ pakirana; 

• Kemična sredstva pripravljajte na svežem zraku, med pripravo izklopite stroj zaradi 

zmanjšanja nevarnosti razlitja kemičnih sredstev. 

• Kemična sredstva pripravljajte v brezvetrju oziroma v zatišnem delu. 

• Poskrbite, da bo vaš stroj redno čiščen, tako zmanjšujete možnost neposrednega stika s 

kemikalijami. 

• Med pripravo in mešanjem kemičnega sredstva uporabljajte orodja, ki se uporabljajo v ta 

namen, litrska skala, merilna orodja, lijak, vedro. Orodja redno čistite. 

• Ne pripravljajte več kemičnih sredstev, kot jih potrebujete. 

• Poskrbite, da vaš delovnik, v katerem uporabljate kemična sredstva, ne bo daljši od osem ur. 

Izogibajte se stresom in močnim fizičnim obremenitvam. 

• Pred škropljenjem in osem ur po škropljenju ne uživajte alkohola. 

• Med delom s kemičnimi sredstvi ne jejte, ne pijte in ne kadite. 

• Zamašenih šob ne poskušajte odmašiti s pihanjem (z usti). 

• V škropilni periodi upoštevajte karenco škropiv. 

• V primeru vnosa kemičnega sredstva v oči nemudoma izpirajte oči s čisto vodo.  

• Po škropljenju si pred zaužitjem hrane in tekočine dobro umijte roke in obraz.  

• Otrokom in živalim onemogočite dostop do stroja, dokler ta ni dobro očiščen. 

• Po uporabi stroj očistite in postavite v primeren prostor, tako da nepooblaščenim osebam ni 

mogoč dostop do njega. 

• Po delu s kemičnimi sredstvi se temeljito okopajte. 

• Očistite in pomijte stroj po vsaki uporabi in pred vsakimi vzdrževalnimi deli. 

• V primeru, da imate med delom s kemičnimi sredstvi kakršen koli zdravstveni problem, se 

posvetujte s svojim zdravnikom ter poskušajte vzpostaviti stik s prodajalcem kemičnega 

sredstva. 

• Če ste doživeli nesrečo s kemičnim sredstvom, predlagamo naslednje varnostne ukrepe: 

o oči in koža: sperite z veliko čiste vode, 

o grlo in požiralnik: pijte vodo (ne mleka!), 

o dihalne poti: sveži zrak. 

2.6 Oznake za nevarnost glede na stopnjo nevarnosti 

Na embalaži kemičnih sredstev so natisnjeni znaki za nevarnost, s katerimi je izražena stopnja 

nevarnosti. Če je le mogoče, se izogibajte kemičnim sredstvom, pri katerih je na embalaži vtisnjen 

opozorilni znak lobanje ali drugih simbolov, ki opozarjajo, da kemično sredstvo razjeda. Če na 

embalaži ni znakov, ki opozarjajo na nevarnost, to še ne pomeni, da kemično sredstvo ni škodljivo 

ali nevarno. Čeprav uporabljate škropiva brez natisnjenih nevarnostnih znakov, morate biti skrajno 

previdni, saj so v primeru dolgotrajnejšega ravnanja z njimi lahko prav tako škodljivi za vaše 

zdravje. 

Znaki za nevarnost, ki jih lahko opazite na embalaži kemičnih sredstev: 
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1 2 3 4 5 6 

1. akutna strupenost, 

2. akutna strupenost, draženje kože in dihalnih poti, 

3. jedka snov, 

4. oksidativna snov, 

5. vnetljiva snov, 

6. eksplozivna snov − kemična sredstva, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije. 

2.7 Nevarnost pred mehanskimi poškodbami 

 

• Ne dotikajte se stroja med obratovanjem; 

• ne odstranjujte oznak nevarnosti in zaščitne opreme s stroja; 

• ne prekoračujte tlaka v pnevmatikah; 

• redno vzdržujte pnevmatike; 

• v primeru uporabe stroja v cestnem prometu mora biti stroj opremljen s svetlobno 

signalizacijo in znaki, kot to določajo cestnoprometni predpisi; 

• ne vstopajte v rezervoar v času priprave ali čiščenja; 

• nikoli ne nastavite delavnega tlaka višje od 15 barov (najvišji dovoljeni delovni tlak); 

• ne delajte, dokler se ne prepričate, da v delovnem prostoru stroja ni nepooblaščenih oseb; 

• po delu iz ključavnice odstranite ključ za start. S tem preprečite, da bi se stroj nenadno in po 

nesreči lahko spravil v pogon. 

2.8 Nevarnosti, ki jih povzročajo tekočine pod visokim tlakom 

 

Tekočine, ki izhajajo iz poškodovanih cevi, so lahko pod visokim 

tlakom in lahko poškodujejo kožo, a če pridejo podnjo, povzročajo 

nevarne poškodbe. Nikoli ne poskušajte demontirati hidravlične 

cevi ali druge hidravlične napeljave, ko je ta pod visokim tlakom. 

Preden pustite hidravlični sistem v pogon, se prepričajte, ali je 

povezava varna. 
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• Pri ugotavljanju mesta puščanja hidravlične napeljave si pomagajte s kartonom − lepenko. 

V primeru, da delate z napeljavo visokega tlaka, zaščitite roke in telo. 

• V primeru poškodbe poiščite zdravniško pomoč. Zaradi nevarnosti hujših poškodb mora biti 

vsak vdor tekočine skozi kožo zaustavljen in tekočina odstranjena v nekaj urah. 

2.9 Delovno mesto upravljavca stroja 

• Za upravljanje stroja zadostuje en upravljavec, ki je obenem tudi voznik traktorja; 

• stroj lahko upravlja oseba, starejša od 18 let, ki je zanesljiva in izpolnjuje znanja, ki so 

potrebna za natančno in varno uporabo škropilnih naprav in sredstev; 

• oseba mora biti zdrava − mentalno in fizično; 

• operativna dela in vzdrževanje na pršilniku lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki je 

strokovno usposobljena za ta dela; 

• upravljavec stroja mora opraviti zdravniški pregled (skladno z lokalnimi predpisi); 

• delovno mesto upravljavca stroja je 1 meter okoli stroja in traktorja; 

• med škropljenjem naj bodo vrata in okna traktorske kabine zaprta. Zaželeno je, da ima 

traktor hermetično zaprto kabino, v kateri je mogoče ustvariti nadtlak s prezračevanjem 

svežega zraka, ki onemogoči vstop kemično onesnaženemu zraku v kabino; 

• v času škropljenja naj upravljavec 90−95 % delovnega časa preživi v kabini, tako da bi 

kemična sredstva čim manj vplivala na njegovo zdravje. Če se pojavi kakršna koli motnja v 

delovanju telesnih organov ali slabost, naj si upravljavec nemudoma povezne zaščitno 

masko. Kakorkoli že, najbolje je takoj zapustiti delovno področje in se zateči v čisto okolje. 

2.10 Osebna zaščita 

 

• Upravljavec stroja med delom uporablja dobro 

zapeta oblačila in uporablja učinkovito zaščitno 

opremo.  

• Upravljavec stroja lahko pride v stik s 

kemikalijami skozi kožo, usta in nos. Zaradi 

tega mora oprema učinkovito zaščititi kožo, 

usta in nos. Kadar ne delaš varno, ti tudi 

zaščitna oprema ne more pomagati. 

• Varno delo s škropilniki zahteva popolno 

pozornost upravljavca stroja, zaradi tega ne 

poslušaj glasbe s slušalkami med delom. 

2.11 Zaščita dihal 

Za zaščito dihal je na trgu mnogo različnih filtrov in zaščitnih mask. 

 

OPOZORILO: Da preprečiš vdihavanje in vstop kemikalije skozi usta, med 

delom z njimi ne kadi, ne jej in ne pij! 
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Priporočljiva je uporaba zaščitnih mask za zaščito celega obraza, 

opremljenih s kombinacijami različnih filtrov (filter za plin/dim). 

Za učinkovito zaščito je priporočljiva uporaba zaščitne čelade, v 

kateri se doseže nadtlak svežega zraka. 

• Preverite, ali uporabljate primeren filter: 

o A (rjav): se uporablja pri večini organskih kemikalij; 

o B (siv): se uporablja pri večini anorganskih kemikalij; 

o P (bel): se uporablja samo pri tekočih ali prašnih kemikalijah. 

o Kombinacija rjavo/bel filter, označen A2P2 pri Evropski uniji, se uporablja pri večini 

organskih kemikalij. Označba A2P2 se nanaša na kombinacijo filtrov, ki dajejo 

primerno zaščito proti večini plinov in hlapov, ki se tvorijo pri uporabi tekočih in 

prašnih kemikalij. A2 pomeni zaščito drugega (2.) razreda, to pomeni, da se filter lahko 

uporablja do koncentracije 0,5 volumskih odstotkov. P2 pomeni, da je zaščita dimnega 

filtra drugega (2.) razreda. 

o Kombinacija B − sivo/bel filter se mora uporabljati v primeru dela z anorganskimi 

kemikalijami. 

o Pred uporabo preverite tesnost maske. Preglejte masko, če ima kakšne poškodbe in se 

prepričajte, da je zunanji ventil čist in se dobro zapira. 

• Zapišite datum prve uporabe filtra. Filter A2P2 se mora zamenjati enkrat mesečno, ne glede 

na to, kolikokrat je bil uporabljen. Filter B zamenjajte po vsaki uporabi! Po odprtju embalaže 

filtra mora biti filter uporabljen v šestih mesecih. Poskrbite, da bodo rabljeni filtri uničeni 

skladno z lokalnimi predpisi. 

• Nikoli ne preverjajte učinkovitosti filtra z vohanjem: 

o nekateri strupeni elementi so brez vonja, 

o koncentracija strupa je lahko pod ravnijo čutnega zaznavanja, 

o vohanje nekaterih elementov lahko poškoduje sluznično nosno membrano. 

• Vedno preverite rok uporabnosti filtra. 

2.12 Zaščita kože 

Za zaščito kože je treba nositi naslednja oblačila: 

• Dovolj dolge gumijaste rokavice za uporabo v kmetijstvu in vrtičkarstvu za zaščito rok. 

• Rokavice je treba zamenjati, če so obrabljene ali pa po peti uporabi. Notranjost rokavic posuj 

s pudrom. 

• Vodno in kemično odporne gumijaste ali neoprene škornje. 

 

OPOZORILO: Po uporabi mora biti filter hermetično zaprt! 
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• Vodno in kemično odporen pajac (delovno haljo) s kapuco. Pajac (delovna halja) mora 

pokriti konce rokavic in škornjev 

• Vodoodporen predpasnik za zaščito vaših oblačil: v kvalitetno zaščiteni traktorski kabini 

lahko predpasnik odstranite. 

• Masko, ki zaščiti cel obraz. 

Poskrbite za čiščenje uporabljenih oblačil. Nikoli ne škropite v mokrih oblačilih: to lahko povzroči 

močan stik z vašo kožo. Bodite zelo pozorni v primeru poškodbe svoje kože. Po delu s 

kemikalijami vedno umijte roke z milom in z veliko količino vode. Po končanem delu si umijte 

tudi obraz. 

2.13 Vzdrževanje zaščitne opreme 

Po vsaki uporabi temeljito očistite svojo zaščitno opremo. Splaknite masko, čevlje, rokavice in 

delovno haljo z mlačno milnico ter pustite, da se posušijo. 

Zaščitno opremo hranite v suhem, hladnem in čistem prostoru. Nikoli ne shranjujte zaščitne 

opreme v istem prostoru, kjer hranite kemikalije. Svojo zaščitno obleko za kemikalije shranjujte 

ločeno od drugih oblačil. Zaščitna oprema, ki se med delom s kemikalijami umaže, naj bo očiščena 

v skladu s pravili o čiščenju nevarnih snovi. 

2.14 Varno delovanje 

Pred delom mora upravljavec stroja preveriti pravilno in varno delovanje stroja: 

• Škropiti se ne sme, kadar hitrost vetra presega 4 m/s, v megli in dežju. Smer škropljenja je 

treba prilagoditi smeri vetra. 

• V primeru dela z dvema škropilnima strojema hkrati upravljavca ne smeta eden drugemu 

onesnaževati ozračja v delavnem območju. 

• Med delom s kemikalijami in v škropilnem območju ne imejte nikoli s seboj osebnih stvari. 

Pred jedjo si temeljito umijte roke in obraz ter izperite usta s čisto vodo.  

• Pred uporabo kemikalij preverite delovanje stroja s čisto vodo. 

• Črpalka stroja dobiva moč iz priključne gredi traktorja prek kardanske gredi. Elementi 

pogona lahko povzročijo hude nesreče, zato upoštevajte naslednja navodila: 

o Za pogon črpalke uporabite kardansko gred, ki je enaka predpisani gredi za ta delovni 

stroj po velikosti in konstrukciji in je opremljena z zaščitnim pokrovom. 

o Stroj pripnite na traktor samo, ko je pogonska gred (P.T.O.) izklopljena. 

o Kardansko gred priklopite in odklopite le pri ustavljenem motorju. 

o Preden aktivirate pogonsko gred (P.T.O.), preverite število vrtljajev in se prepričajte, 

da v nevarnem območju stroja ni ljudi ali živali. 

o Kardansko gred čistite in mažite le, ko je pogonska gred (P.T.O.) izklopljena, motor 

ugasnjen in ko je ključ za zagon izvlečen. 

o Ne vključujte pogonske gredi traktorja (P.T.O.) brez razloga ter preverite, da ni kotna 

razlika na kardanskih zglobih prevelika. 

 

OPOZORILO: Nikoli ne vključujte pogonske gredi traktorja (P.T.O.) pri 

ugasnjenem motorju! 
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2.15 Varno vzdrževanje 

• Pred delom se poučite o delu servisiranja.  

• Delovno mesto vzdržujte čisto in suho. 

• Ne mažite, popravljajte ali nastavljajte stroja, če se ta giba! Ne dotikajte se premikajočih se 

delov! Izklopite pogon ter poskrbite, da v tokokrogu s kemikalijami ne bo delovnega tlaka! 

• Vzdrževanje in servisiranje začnite šele takrat, ko je stroj popolnoma očiščen. 

• Med vzdrževanjem in servisiranjem izvlecite kontaktni ključ za zagon ali izklopite 

priključke. 

• Odklopite pogonsko gred traktorja (P.T.O.), da preprečite nenaden vklop in obratovanje 

stroja. 

• Ne preverjajte stroja, ne da bi ˝vklopili˝ varnostne elemente. 

• Ne izvajajte reparaturnega varjenja stroja, če ste uporabljali za škropljenje amonijev nitrat 

ali katero koli kemikalijo, ki ga vsebuje, stroja pa prej niste dosledno očistili. 

• Ne vstopajte v rezervoar, da bi ga popravljali ali čistili. 

• Podprite in montirajte varno vse dele, ki jih je treba dvigniti med servisom. 

• Dele stroja vzdržujte v dobrem stanju. Težave odpravljajte takoj. Zamenjajte obrabljene, 

poškodovane dele. Odstranite odvečno olje, mast ali kakršnokoli drugo nesnago. 

• Odklopite priključke na bateriji akumulatorja, preden začnete s kakršno koli nastavitvijo v 

električnem sistemu oziroma, če na stroju varite. 

• Med popravilom stroja in nosilcev šob, ki so onesnaženi s kemikalijami, uporabite zaščitno 

opremo, predpisano glede na kemikalije. 

• Nenadzorovano puščanje kemikalij v okolje je strogo prepovedano. 

2.16 Vožnja po cesti 

Ne vozite stroja po javnih cestah, če pa že, morate upoštevati naslednja navodila: 

• pršilnik, priključen na traktor, vozite po cesti le takrat, ko v rezervoarju ni škropiva; 

• pršilnik priključite na traktor le, če obremenitev na kolesa ne presega maksimalne dovoljene 

teže. Po priključitvi stroja mora najmanj 20 % teže traktorja biti na krmiljenih kolesih. Te 

vrednosti lahko dosežete z dodajanjem uteži spredaj in odvzemanjem uteži zadaj. Odločitev 

o tem lahko sprejmete na podlagi tehtanja pred prvim obratovanjem; 

• pršilnik lahko popolnoma ali delno pokrije svetlobne signale in opozorila na traktorju. V 

takem primeru mora biti stroj opremljen s svetlobnimi signali in opozorili; 

• ko ste na cesti s traktorjem, povezanim s pršilnikom, upoštevajte cestnoprometne predpise. 

• Za vožnjo po cesti je treba upoštevati lokalne cestnoprometne predpise; 

• pršilnik mora biti opremljen s cestnoprometno opremo; 

• Pršilnik je opremljen in homologiran po uredbi EU št. 167/2013. 

2.17 Postopki ob nesrečah s kemikalijami 

V primeru, da pridejo vaša koža ali oči v stik s kemikalijo ali njeno raztopino, jih takoj izperite z 

veliko količino vode in izpiranje večkrat ponovite. 

V primeru suma zastrupitve (znaki: potenje, omotičnost, depresija, glavobol, slabost): 
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• takoj prekinite z delom; 

• slecite mokra oblačila; 

• ostanite mirni; 

• če čutite slabost zaradi zaužitja kemikalij, poskusite bruhati; 

• lezite na bok; 

• takoj pokličite zdravnika, mu pokažite etiketo kemikalije, da bo lažje ugotovil vrsto 

zastrupitve. 

V primeru suma zastrupitve ne jejte in ne pijte ricinusovega olja, mleka, masla, jajc, alkohola, ker 

te sestavine povečajo učinek zastrupitve. 

2.18 Predpisi glede uporabe stroja 

Upravljavec stroja in uporabnik stroja morata poznati predpise, ki se nanašajo na zaščito rastlin. 
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3 POGONSKA/KARDANSKA GRED (NI PRILOŽENA) 

3.1 Varnost uporabnika 

• Pred montažo (spojitvijo kardanske gredi na traktor in pršilnik) pogonske gredi vedno 

ustavite motor, ključ za vklop motorja pa odstranite iz ključavnice.  

• Izhodna kardanska gred traktorja se lahko ročno obrača ob montaži kardanske gredi, ko je 

motor traktorja ugasnjen, kardanska gred pa ni vključena. 

• Ko nameščate kardansko gred, preverite, ali se je varovalni zatič zagotovo zaskočil. Potisnite 

in povlecite kardansko gred naprej in nazaj, dokler se varovalni zatič ne zaskoči. 

• Vrteče gredi brez zaščite so zelo nevarne! 

• Vedno zagotovite, da so zaščitni elementi na svojih mestih in pokrivajo vse vrteče dele, 

vključujoč ˝križe˝ kardanske gredi na obeh koncih! Ne uporabljajte kardanskih gredi brez 

zaščite! 

• Ne dotikajte se vrtečih kardanskih gredi! Varnostna razdalja od vrteče se kardanske gredi je 

1,5 m. 

• Pred vrtenjem zavarujte zaščitne elemente z verižico! 

• Prepričajte se, da sta zaščiti kardanske gredi na traktorju in na priključku spojeni 

(pričvrščeni). 

3.2 Priključitev kardanske gredi 

Postopek prve montaže kardanske gredi: 

• Priklopite pršilnik na traktor. 

• Ustavite (ugasnite) motor traktorja in odstranite ključ iz ključavnice (zagonske). 

 

• S kardansko gredjo povežite pogonsko izhodno gred traktorja in vhodno gred na črpalki 

pršilnika.  

• V primeru, da je kardanska gred predolga in jo je treba skrajšati, jo razstavite in vsak del 

posebej montirajte na izhodno kardansko gred traktorja in priključno gred pršilnika. 

Izmerite, za koliko morate kardansko gred skrajšati in nato označite mesto reza. 

• S primernim orodjem skrajšajte oba dela enako in na koncu ne pozabite posneti odrezanih 

robov. 

• Namestite profile in spojite oba dela kardanske gredi. 

 

OPOZORILO: Da bi se izognili nesrečam in osebnim poškodbam, 

upoštevajte naslednja priporočila in varnostne predpise! 
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• Namestite kardansko gred med traktor in pršilnik. 

 

• Za zagotavljanje dolge življenjske dobe kardana se pri delovanju izogibajte kotov, večjih od 

15°. 

• Pri uporabi varnostnih kardanov morate pritrditi ˝ALLEN-ov˝ vijak z navorom 40 Nm. 

Navor preverite po dveh (2) minutah delovanja 

 

 

OPOZORILO: Vedno montirajte ženski del kardanske gredi na traktor! 

Priključite verižice za preprečevanje obračanja zaščit! 

 

OPOZORILO: Medsebojno prekritje kardanskih cevi mora biti minimalno 

150 mm! 
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4 VARNOSTNI ZNAKI NA STROJU IN NAVODILA ZA UPORABO 

Stroj je opremljen z varnostnimi in opozorilnimi znaki, ki so navedeni tudi v navodilih za uporabo. 

Zaradi zagotovitve lastne varnosti si jih pazljivo oglejte. Sledite navodilom in nasvetom, ki se 

nanašajo na varnostne ukrepe, navedene v prejšnjem poglavju. 

Poskrbite, da bodo varnostni znaki vidni. Prepričajte se, da imate vse potrebne znake po 

servisiranju oz. zamenjavi delov. Varnostni znaki so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih. 

 

 
CE izjava o ustreznosti 

 

Opozorilo: prisotnost strupenih 

kemičnih sredstev! 

 Opozorilo: simbol, ki označuje 

možnost poškodb uporabnika 

ali stroja!  

 

Opozorilo: max dovoljeni tlak v 

škropilni napravi (12 barov)! 

 

 

Opozorilo: ne približujte se 

rotirajočim pogonskim gredem! 

 
Opozorilo: smer vrtenja 

kardanske gredi 

 Opozorilo: pred prvo 

priključitvijo naprave preberite 

navodilo za uporabo! 

 Prepovedano je čistiti, mazati 

ali servisirati napravo, ko je v 

pogonu! 

 
Prepovedi!  

 Med delom je prepovedano 

kaditi! 

 Prepovedano je odstranjevati 

varnostne zaščite na stroju! 
 Prepovedano je vstopati v 

rezervoar! 

 
Priporočila. 

 
Med delom uporabljajte 

zaščitno masko, če kabina ni 

ustrezno konstruirana. 

 Med delom uporabljajte 

zaščitne rokavice. 
 Med delom uporabljajte 

zaščitno obleko. 

 Med delom uporabljajte ščitnike 

za sluh (velja samo za 

pršilnike). 

 Voda, namenjena umivanju rok. 

Pozor: voda ni pitna! 
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Slika 4.1 

Legenda 

1 evidenčna tablica črpalke 6 znak za vrtljaje pogonske gredi (PTO) 

2 evidenčna tablica pršilnika 7 znak za rezervoar s čisto vodo za umivanje 

rok 

3 litražna skala 8 svetlobna signalizacija 

4 splošni opozorilni znaki 9 znak za nastavitev hitrosti in izklopa 

multiplikatorja 

5 znaki za pravilno ravnanje 10 upravljalni znaki 
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5 OPIS 

Pršilniki, na katere se nanašajo ta navodila za uporabo, so sodobni, s polietilenskim rezervoarjem, 

z zaobljenimi robovi, gladkimi notranjimi stenami in nagnjenim dnom. Konstrukcija pršilnika 

zagotavlja kratko težiščno razdaljo od traktorja do stroja, dobro mešanje škropiva, popolno 

izpraznitev rezervoarja in preprosto čiščenje. 

Ventilator, nameščen v zadnjem delu pršilnika, usmerja zrak enakomerno na levo in desno stran 

ter po celotni višini habitata. Zaradi povečanja poti kapljic skozi habitat je zračni tok usmerjen 

pravokotno proti vrsti, zaradi tega je odnašanje zaščitnega sredstva proti traktorju minimalno. 

Ventilator omogoča uporabniku prilagajanje hitrosti in količine zraka vrsti nasada in bujnosti 

rastlinstva. 

5.1 Transportiranje stroja 

Ko pršilnik natovarjate ali raztovarjate s tovornjaka, uporabljate točke standardnega priklopa in 

podvozje pršilnika (Označeno - Slika 5.1). V primeru uporabe viličarja uporabite spodnji del 

nosilnega podvozja. 

 

Slika 5.1 
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5.2 Sestavni deli pršilnika 

 

Slika 5.2 
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5.3 Identifikacija stroja 

5.3.1 Evidenčna tablica stroja 

Prilepljena je na stroju, na prednji strani okvira ter vsebuje naslednje podatke: 

 

• Ime in naslov proizvajalca stroja, 

• Tip proizvoda, 

• Model, 

• Kapaciteta (velikost), 

• Masa praznega stroja, 

• Dovoljena skupna maso, 

• Dovoljen najvišji delovni tlak, 

• Potrebna moč pogona, 

• Leto izdelave, 

• Serijska številka ter 

• Znak CE o usklajenosti stroja. 

5.3.2 Evidenčna tablica črpalke 

Pritrjena je na vidnem mestu na črpalki in vsebuje: 

 

• ime in naslov proizvajalca črpalke, 

• tip črpalke, 

• nazivni pretok, 

• največji pretok pri najvišji dovoljeni 

vrtilni frekvenci (vrtljajih) in 

najvišjem dovoljenem delovnem 

tlaku, 

• potrebna moč pogona, 

• vrsta olja v črpalki, 

• serijska številka ter 

• znak CE o usklajenosti. 
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5.3.3 Homologacijska tablica 

 

• Ime proizvajalca 

• Tip vozila 

• Homologacijska oznaka 

• VIN koda 

• Skupna teža 

• Maksimalna teža na vlečni kljuki 

• Maksimalna teža na osi 

• Tip izdelka 

• Model izdelka 

• Kapaciteta soda 

• Masa praznega stroja 

• Največji delovni tlak 

• Potrebna moč pogona 
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6 PRIKLOP PRŠILNIKA NA TRAKTOR 

6.1 S pomočjo nastavljive gibljive rude 

Vlečene pršilnike lahko priključimo na traktorski tritočkovni sistem I. in II. kategorije (premer 

vpenjalnih sornikov 22 mm oz. 28 mm). 

 

Slika 6.1 

Oblika in položaj priključka na pršilniku 

omogočata priklop stroja k traktorju na 

več načinov, tako s standardnima 

poteznicama z očesnimi priključki kot tudi 

z novejšimi avtomatskimi poteznicami. 

V prvem primeru morate za izvedbo 

vpetja izvleči vpenjalni sornik in 

traktorski poteznici namestiti na mesto, ki 

je namenjeno uporabljeni kategoriji 

vpetja. 

Vpenjalna sornika po namestitvi skozi oko 

leve in desne poteznice potisnite nazaj na 

svoje mesto ter ju proti izpadu zavarujte s 

priloženim zatikom. 

V primeru, da je traktor opremljen z 

avtomatskimi zapenjalnimi kljukami, 

vpenjalnih sornikov ni treba izvleči, 

temveč za vpetje samo izberete potrebno 

velikost priklopa. 

6.2 Na traktorsko priključno (vlečno) kljuko 

V primeru potrebe po popolnem izvlečenju vlečne rude pršilnika, tega nikakor ne smete vpeti na 

spodnji dvižni poteznici traktorja, temveč za to uporabite priključno (vlečno) kljuko na zadnjem 

delu traktorja. 

 

OPOZORILO: Bodite pozorni, ko prvič pripenjate škropilnico: 

• preverite pravilen tlak v pnevmatikah traktorja (glej navodila za uporabo 

traktorja) in škropilnice ter ga po potrebi dopolnite; 

• zagotovite, da regulator tlaka ne udarja v traktorsko kabino ali v kakšen 

drug del traktorja; 

• če je potrebno, namestite prednjo utež na traktor (glej navodila za 

uporabo traktorja. 

• s polnim rezervoarjem škropilnice vozite počasi (vpliv na lom bo manjši). 
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Slika 6.2 

Po namestitvi pršilnika poteznici dvignite 

na delovno višino oz. toliko, da bo 

podvozje pršilnika v vodoravni legi 

(prednji in zadnji del pršilnika sta enako 

oddaljena od tal) in ju s stranskima 

napenjalkama učvrstite, da preprečite 

bočna nihanja pršilnika.  

Potem s kardansko gredjo spojite gred 

črpalke na pršilniku in traktorsko 

priključno gred. 

Pri tem pazite, da boste za pogon uporabili 

priključno gred traktorja z nižjim številom 

vrtljajev (540 o/min.), da ne bi 

poškodovali črpalke. 

6.3 Varnostna povezava pršilnika s traktorjem 

Verigo je treba pred vožnjo po cesti pripeti na ustrezno mesto traktorja, da v primeru izpada 

vlečnega klina pršilnika ne izgubimo. 

 

Slika 6.3 
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6.4 Nastavljiv kolotek 

Pri vseh vlečenih pršilnikih je os kolesa vpeta v podvozje na način, ki omogoča brezstopenjsko 

nastavljanje širine koloteka. Vsaka os je s strani pritrjena s štirimi vijaki, ki jih je treba za 

spremembo širine rahlo odviti (podvozje mora biti dvignjeno od tal) in izvleči oz. potisniti v 

nosilno cev os s kolesom na izbrano širino koloteka. Os morate ponovno priviti z vijaki (1 − Slika 

6.4) in jih na koncu zavarovati še s protimatico, da se kasneje vijaki morebiti ne bi odvili. 

[cm] AGP 1000 PRO AGP 1500 PRO AGP 2000 PRO 

D1 95 102 114 

D2 127 145 160 

 

Slika 6.4 
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7 PODROBNEJŠI OPIS Z NAVODILI ZA DELO 

Ogrodje pršilnika je jeklene varjene konstrukcije, na katerega je pritrjen glavni rezervoar z 

rezervoarjem za izpiranje ter rezervoarjem za čisto vodo (umivanje rok). V spodnjem delu so 

vgrajeni črpalka, sesalni filter ter ventili za krmiljenje pretoka. V zadnjem delu je pršilnik 

opremljen s puhalom in multiplikatorjem. Multiplikator in črpalka sta povezana z gredjo in 

prirobnico. 

V prednjem delu pršilnika so pritrjeni še regulator tlaka z razvodnimi ventili in kontrolni pano, ki 

ga prenesemo v traktorsko kabino. Več o regulatorjih in njihovih komponentah v poglavju 10. 

7.1 Rezervoar 

Rezervoarji so izdelani iz kemično odpornega polietilena, zaobljenih robov ter gladke notranje in 

zunanje površine, kar omogoča učinkovito čiščenje. Dno rezervoarja je nagnjeno, kar zagotavlja 

popolno izpraznitev. Na vrhu glavnega rezervoarja je pokrov s cedilom. Pri polnjenju glavnega 

rezervoarja s škropivom ali vodo ne odstranjujte cedila! 

Na prednji strani glavnega rezervoarja je gravirana litražna skala, ob njej pa je nameščena prozorna 

cev, v kateri prosto plava kroglica rdeče barve za lažje vizualno odčitavanje količine kemičnega 

sredstva v rezervoarju. 

7.2 Pokrov rezervoarja 

Pokrov rezervoarja je izdelan iz dveh delov. Manjši na sredini je namenjen lažjemu polnjenju 

rezervoarja z vodo. Priporočljivo je polnjenje s čisto vodo (brez umazanije). Pokrov odprete z 

odvijanjem v levo, zaprete pa s privijanjem v desno. 

 

Slika 7.1 

 

OPOZORILO: Občasno je treba preveriti nivo olja v multiplikatorju ter 

namazati križe na kardanski gredi (ca. 50 delovnih ur)! 

 

OPOZORILO: Med polnjenjem rezervoarja z vodo in sredstvi za škropljenje 

ne odstranjujte cedila! Pri delu s škropivi uporabljajte zaščitna sredstva! 

 

OPOZORILO: Med delom s strojem mora biti pokrov rezervoarja čvrsto 

zaprt! 
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Rezervoar je opremljen tudi s pokrovom, kot je prikazan na sliki (Slika 7.2). Pri polnjenju 

rezervoarja nikoli ne vtikajte cevi skozi pokrov v rezervoar oz. ne dopustite stika med škropivom 

in polnilno cevjo, ker lahko pride do onesnaženja dovodnega dela cevi. V primeru padca tlaka v 

cevi lahko škropivo steče nazaj v polnilno cev. 

 

Slika 7.2 

7.3 Rezervoar za pranje 

Namenjen je pranju rezervoarja in drugih elementov po končanem škropljenju ali ob njegovi 

prekinitvi. Polni se samo s čisto vodo. Podrobnejša uporaba je opisana v poglavju 8.1.3. 

7.4 Rezervoar za umivanje rok 

Namenjen je umivanju rok po delu s škropivi, zato se polni samo z vodo iz vodovoda. Prostornina 

rezervoarja je 15 l (glej tehnične podatke). 

 

OPOZORILO: Voda ni primerna za pitje! 
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7.5 Mešalna šoba 

 

Slika 7.3 

Za boljše mešanje je stroj 

opremljen z eno ali dvema 

mešalnima šobama, ki sta 

nameščeni v spodnjem delu 

rezervoarja. Mešalno šobo 

krmilimo s pomočjo razvodnega 

ventila na regulatorju tlaka. 

Mešalna šoba deluje, ko je 

razvodni ventil odprt. Med 

pripravljanjem škropiva in 

vožnjo do njive priporočamo, da 

je mešalna šoba v delovanju. 

7.6 Sesalni filter 

Sesalni filter leži med rezervoarjem in črpalko. Namenjen je filtriranju škropiva pred črpalko in 

regulatorjem. Gostota filtrskega vložka je 50 MESH. 

7.6.1 Čiščenje filtrskega vložka 

Najprej odvijte rumeno ročko (3) na pokrovu filtra (2) v nasprotni smeri urnega kazalca ter jo 

izvlecite. Vgrajeni zaporni ventil v filtru zapre dotok tekočine iz glavnega rezervoarja. Odvijte 

holandsko matico (5) na pokrovu filtra ter odstranite pokrov in filtrski vložek (4). Očistite filtrski 

vložek in sestavite filter v obratnem vrstnem redu. 

Pri sestavi pazite, da bo kovinska igla zapornega ventila, ki je na izvlečenem delu (z rumeno 

ročico) pravilno vložena, sicer filter ne bo pravilno deloval. 

 

Slika 7.4 

 

OPOZORILO: Pri čiščenju filtra uporabljajte zaščitne rokavice! Pred 

vsakim polnjenjem rezervoarja očistite filtrski vložek! 

 



NAVODILA ZA UPORABO AGP 1000 – 2000 PRO Rev.02/2019 

 

32 

7.7 Šobi za čiščenje notranjosti glavnega rezervoarja 

 

Slika 7.5 

Šobi sta nameščeni v notranjosti glavnega 

rezervoarja in služita pranju notranjosti 

rezervoarja po zaključenem škropljenju. 

Povezani sta z enim od ventilov za napajanje 

na regulatorju tlaka ali na razvodnem ventilu. 

Ko je odprt, prek njega dobiva potrebno vodo 

za čiščenje.  

 

7.8 Izpiralec cedila in embalaže 

Dodatek omogoča lažje delo s škropivi. V cedilu je nameščena za to namenjena šoba, ki usmerja 

tok tekočine iz šobe proti dnu cedila in s tem izpira kemične pripravke (praškasta sredstva), ki jih 

dodajamo prek cedila. Mogoče je tudi izpiranje embalaže. Izpiralec je priključen na enojni 

razvodni ventil na regulatorju tlaka ali razvodnem ventilu s pomočjo cevne povezave med 

ventilom in mešalno šobo. 

Po odprtju razvodnega ventila za izpiranje embalaže in cedila je treba nastaviti tlak (5−10 barov). 

Pri tem se začne funkcija izpiranja cedila, uporabno za izpiranje praškastih sredstev (1). V primeru 

uporabe tekočih sredstev lahko prebodemo zaščitno folijo pod pokrovom embalaže z ostrim 

vrhnjim delom izpiralne šobe. (2). Ko ste porabili vsebino embalaže (plastenke), vrat steklenice 

oz. plastenke potisnete preko šobe do omejevalnika (3). Pri tem se aktivira šoba, ki temeljito izpere 

notranjost embalaže. Ob odmiku plastenke se zapre pretok. 

 

Slika 7.6 

 

OPOZORILO: Oblika šobe na sliki je simbolična in lahko odstopa od 

dejanskega stanja na pršilniku! 
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7.9 Puhalo 

Na voljo imamo dve puhali, ki se razlikujeta v višini puhala in številu šob:  

• 1700: puhalo višine 1700 mm, število šob 18 (možnost posamičnega zapiranja in 

nastavljanja po višini in smeri), število sekcij 2 ali 4. Primarna uporaba v sadjarstvu, možnost 

uporabe tudi v drugih nasadih in kulturah. 

• 1070: puhalo višine 1070 mm, število šob 14 (možnost posamičnega zapiranja in 

nastavljanja po višini in smeri), število sekcij 2 ali 4. Primarna uporaba v vinogradništvu, 

možnost uporabe v tudi v drugih nasadih in kulturah. 

  

7.9.1 Splošen opis puhala 

 

Slika 7.7 

Puhalo je sestavni del pršilnika, v katerega je 

vpet multiplikator z ventilatorjem. Na 

zunanjem obodu (izstopu zraka) so priviti 

nosilci šob s šobnimi vložki, na prednji, 

vstopni strani zraka pa je privita zaščitna 

mreža. Naloga puhala je proizvodnja zraka, ki 

so mu dodane kapljice škropiva. Od 

kakovosti zračnega toka (količine in hitrosti 

zraka brez turbulenc) je odvisna kakovost 

škropljenja. Zračni tok torej služi 

kakovostnemu prenosu kapljice od šobe do 

želenega mesta na rastlini.  
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7.9.2 Sestavni deli puhala 

 

Slika 7.8 

1 varnostni lok 

2 razdelilna kocka 

3 čep za dolivanje olja 

multiplikatorju in odzračevalnik 

4 ventilator 

5 multiplikator 

6 okenček za kontrolni nivo olja 

7 ročica za spreminjanje prestav 

in izklopa na multiplikatorju 

8 nosilci šob 

9 usmernik zraka (visoki) 

10 nosilec odsevnega trikotnika za 

počasna vozila 

11 zadnje luči 

12 odsevni tabli 

7.9.3 Ventilator 

 

Slika 7.9 

Ventilator fi 812 (33'') je gnan prek 

multiplikatorja.  

Vsebuje centrifugalno sklopko, ki 

omogoča mehek zagon ventilatorja.  
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7.9.4 Razdelilna kocka in nastavljivi nosilci šob 

 

Slika 7.10 

• Na puhalu sta dve razdelilni kocki, ki pretok razdelita v posamične šobe. Prek regulatorja in 

dveh ventilov lahko pretok preusmerite v eno ali drugo sekcijo posebej (18/2). V primeru 

štirih ventilov na regulatorju je preusmeritev mogoča tudi v 4 sekcije (18/4). 

• Nosilci šob so povezani z razdelilno kocko z gibko cevko. Nosilce šobe je mogoče nastavljati 

po višini in smeri. 

7.9.5 Multiplikator 

Multiplikator skrbi za prenos momenta s črpalke prek prirobnice na ventilator. Prenos je 

dvostopenjski z možnostjo izklopa vrtenja (izklop ventilatorja). Multiplikator in črpalka sta 

povezana s prirobnico. V multiplikatorju skrbi za mazanje olje SAE 90. Kontroliramo ga prek 

okenčka (6 − Slika 7.8) in dolivamo prek čepa (3 − Slika 7.8). 

 

Slika 7.11 

IZKLOP IN PRESTAVI 

Multiplikator, na katerega gredi se vrti 

ventilator, ima na strani izklopno ročico, s 

katero je mogoče vrtenje ventilatorja, 

izključiti ali prestaviti stopnjo. Tako je 

mogoče pršilnik uporabiti v drug namen (pri 

pripravi škropiva, mešanju škropljenju z 

ročno škropilno palico …).  
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Tehnični podatki: 

Tip multiplikatorja  COMER D21F 

Prestavno razmerje i 1 : 3,5–0–1 : 5 

Olje za mazanje  SAE 90 

Količina olja l 1,75 

7.9.6 Nosilci šob 

Standardno so pršilniki opremljeni z dvojnimi membranskimi nosilci šobnih vložkov in različnimi 

šobnimi vložki (šobe s pretoki so opisane v posebnem poglavju). Nosilci šob so v bistvu ventili in 

imajo naslednje funkcije: 

 

Slika 7.12 

• v primeru zasuka za 90° se zapre (odpre) 

pretok tekočine do šobnega vložka. Ta način 

omogoča zapiranje ali odpiranje posamezne 

šobe, odvisno od potreb oziroma višine 

škropljenja; 

• v primeru zasuka za 180° se odpre (zapre) 

pretok skozi drugo šobo; 

• poleg tega membranski ventil, ki je v nosilcu 

šobe, zapre pretok pri nižjih tlakih (zapre pri 

0,8 bara in odpre pri 1,5 bara) ter s tem 

onemogoči kapljanje oz. iztekanje tekočine, 

če je pretok na napajalnem ali glavnem 

ventilu zaprt.  

7.10 Vzdrževanje puhala 

Splošna vzdrževalna dela: redno čiščenje nosilcev šob, redno preverjanje delovanja protikapne 

membrane in zapiranja šobe, preveriti poškodovanost zaščitnih mrež ventilatorja in njihovo 

popravilo. Odstranitev vseh tujkov (vej, listja …). Preveriti vse vijačne spoje in jih po potrebi 

pritrditi. Preveriti pritrditev multiplikatorja, prirobnice, črpalke, ventilatorja in kontrola olja. 

 

OPOZORILO: Vklop in izklop ventilatorja z ročico multiplikatorja vedno 

izvajajte pri izključeni kardanski gredi! 
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8 FUNKCIJSKA SHEMA 

 

Slika 8.1 
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8.1 Opis nastavitve ventilov za škropljenje ali čiščenje 

8.1.1 Škropljenje 

Prek tropotnega ventila (15 − Slika 8.1) potuje škropivo iz glavnega rezervoarja skozi sesalni filter 

(18 − Slika 8.1) in črpalko (3 − Slika 8.1) v regulator tlaka (14 − Slika 8.1). 

 

Slika 8.2 

Na črpalki odprite kroglični ventil (21 − Slika 8.1) za mešanje škropiva s pomočjo mešalne šobe 

(8 − Slika 8.1) ter ventil za napajanje sekcij s šobami (11 − Slika 8.1). Smer pretoka skozi tropotni 

ventil je označena na ročici ventila s puščico. Izbirni ventil (17 − Slika 8.1) mora biti odprt tako, 

da omogoča povratek presežka tekočine iz regulatorja tlaka v glavni rezervoar. 

 

Slika 8.3 
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8.1.2 Popolno čiščenje 

Popolno čiščenje pršilnika obsega čiščenje vseh notranjih delov: glavnega rezervoarja (1 − Slika 

8.1), sesalnega filtra (18 − Slika 8.1), črpalke (3 − Slika 8.1), regulatorja tlaka (14 − Slika 8.1), 

šob (6 − Slika 8.1). 

Ročica tropotnega ventila (16 − Slika 8.1) mora biti v položaju odprtega pretoka iz rezervoarja za 

pranje (2 − Slika 8.1). Odprt mora biti ventil za napajanje mešalne šobe (21 − Slika 8.1) in ventil 

za šobi za pranje rezervoarja (20 − Slika 8.1) na črpalki. Skozi regulator tlaka in tropotni ventil 

(17 − Slika 8.1) mora biti odprt prosti pretok v glavni rezervoar.  

Po prečrpani vodi iz rezervoarja za izpiranje ročico tropotnega ventila (16 − Slika 8.1) preklopite 

v položaj za črpanje iz glavnega rezervoarja in z odprtjem razvodnega ventila (11 − Slika 8.1) 

skozi šobe na škropilnih ceveh dokončno izpraznite glavni rezervoar. 

8.1.3 Delno čiščenje 

Delno čiščenje stroja obsega čiščenje sesalnega filtra (18 − Slika 8.1), črpalke (3 − Slika 8.1), 

regulatorja tlaka (14 − Slika 8.1), razdelilne kocke (7 − Slika 8.1) in šob (6 − Slika 8.1), ne da bi 

se spremenila koncentracija škropiva v glavnem rezervoarju. 

Preklopite tropotni ventil (16 − Slika 8.1) na rezervoar za pranje (2 − Slika 8.1Napaka! Vira 

sklicevanja ni bilo mogoče najti.) ter na izbirnem ventilu (17 − Slika 8.1) preusmerite pretok 

direktno na črpalko (3 − Slika 8.1). Na črpalki zaprite ventil za mešanje (21 − Slika 8.1). Čista 

voda ima odprt pretok skozi filter (18 − Slika 8.1), črpalko, regulator tlaka (14 − Slika 8.1) ter pri 

odprtih ventilih (11 − Slika 8.1) skozi škropilne šobe. Koncentracija škropiva v glavnem 

rezervoarju ostane nespremenjena. 
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9 DODATNA OPREMA 

V to opremo spadajo elementi, ki niso v standardni opremi pršilnika, jih je pa mogoča dodatno 

montirati nanj in si z njimi olajšati upravljanje oziroma izboljšati delo s strojem. To so: 

• komplet za zunanje pranje, 

• izpiralec embalaže in cedila v pokrovu, 

• elektronska regulacija z daljinskim upravljanjem (poglavje 10.2), 

• sesalna košara s sesalno cevjo 5 m, 

• nosilec šobe za visoko škropljenje. 

9.1 Komplet za zunanje pranje 

 

Slika 9.1 

Po končanem škropljenju je pršilnik 

treba očistiti. Najprimernejše mesto 

čiščenja je ob robu površine, na kateri je 

bilo opravljeno škropljenje. Temu 

namenu služi komplet za zunanje 

pranje, ki vsebuje: 

• škropilno palico,  

• gibko cev in 

• nastavek za priklop škropilne 

palice na regulator tlaka. 

Priključni nastavek kompleta priključite 

na prosti razvodni ventil regulatorja 

tlaka ali izbirni ventil (23 − Slika 8.1). 

Ostale ventile na škropilni napravi 

nastavite v položaj delnega čiščenja 

pršilnika (glej prejšnje poglavje). 

9.2 Izpiralec embalaže in cedila v pokrovu 

Izpiralec embalaže in cedila je namenjen pranju embalaže tekočih kemičnih zaščitnih sredstev 

oziroma izpiranju praškastih škropilnih sredstev iz cedila v rezervoar. Nameščen je v pokrovu 

rezervoarja in povezan z razvodnim ventilom na regulatorju tlaka. Po odprtju razvodnega ventila 

za izpiranje embalaže in cedila je treba nastaviti tlak (5−10 barov). Snamemo pokrov (rumene 

barve) z grla izpiralca, z ostrim delom šobe prebodemo zaščitno folijo pod pokrovom in jo 

potisnemo do omejevalnika (1). Ko izpraznimo vsebino embalaže, vrat steklenice oz. plastenke 

skupaj z omejevalnikom (2) pritisnite navzdol proti dnu nalivalnega sita. Pri tem se odpre ventil 

in aktivira šobo, ki temeljito izpere notranjost embalaže. Ob odmiku plastenke ventil zapre pretok 

vode za izpiranje. 

Ker pri odprtem dovodu tekočine do izpiralca embalaže deluje tudi izpiralna šoba cedila na spodnji 

strani izpiralca, mora biti pokrov rezervoarja pri pranju embalaže zaprt. 
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Slika 9.2 

9.3 Sesalna košara 

Sesalna košara je namenjena sesanju vode iz ribnika, potoka, vodnjaka ipd. prek filtra, črpalke in 

regulatorja v glavni rezervoar. Sestavljajo jo sesalna košara, 5 m sesalne cevi in končni nastavek. 

Nastavek montirate na cev in cev na filter. Nato sesalno cev raztegnete in sesalno košaro potopite 

v vodo. Pri tem upoštevajte, da sesalna višina (višinska razlika med gladino vode in črpalko) 

močno vpliva na obremenjenost membran v črpalki. Višinska razlika med črpalko in gladino 

zajetja naj ne bo večja od 3 m. Preden vklopite pogon črpalke, tropotni ventil (17 – Slika 8.1) 

obrnite tako, da bo voda tekla v glavni rezervoar. Drugi ventili morajo biti zaprti. Tok vode poteka 

od sesalne košare (19 – Slika 8.1) prek sesalnega filtra (18 – Slika 8.1), črpalke (3 – Slika 8.1), 

regulacijskih ventilov (14 – Slika 8.1), tropotnega ventila (17 – Slika 8.1) v rezervoar (1 – Slika 

8.1). 

 

OPOZORILO: Pri delu s škropivi uporabljajte zaščitne rokavice! 
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Slika 9.3 

9.4 Nosilec šobe za visoko škropljenje 

 

Slika 9.4 

V primeru, ko zaradi višine sadnega drevja s standardnimi 

nosilci šob ni več mogoče doseči potrebne višine 

škropljenja, je pršilnik mogoče opremiti z nosilci šob za 

visoko škropljenje. Ti nosilci so opremljeni z ustnikom, 

druga stran pa z regulacijsko šobo omogoča spreminjati 

domet šobe, da doseže višino do največ 5 m. 

Glede na to, da so te šobe narejene za različne zahteve 

škropljenja (zaradi dometa), se zaradi doseganja večjih 

razdalj kot škropljenja oži, s tem pa se zmanjšuje tudi 

kakovost škropljenja. 

Slaba stran je tudi v tem, da se z regulacijo spreminja tudi 

pretok šobe, kar pomeni, da je teoretično nemogoče 

nadzirati porabo škropiva. To je mogoče določiti samo s 

praktičnimi preizkusi. 

Sistem montaže teh nosilcev je enak kot pri standardnih, 

zato je njihova menjava preprosta. 

 

OPOZORILO: Pri sesanju vode iz ribnika bodite skrajno previdni, saj lahko 

z majhno nepazljivostjo zastrupite vodo v njem! 
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10 REGULATOR TLAKA 

10.1 Regulator tlaka PR8 

Visokotlačni regulator tlaka PR8 (Braglia) spada med novejše, električne sisteme za daljinsko 

upravljanje pri škropljenju s pršilniki. 

10.1.1 Regulator z ročno regulacijo tlaka (PR8F/2EC) 

Sestoji se iz glavnega regulacijskega ventila, ki omogoča ročno regulacijo delovnega tlaka, 

visokotlačnega filtra in elektromagnetnih razvodnih ventilov, katerih odpiranje ali zapiranje 

omogoča upravljalni pano, nameščen v kabini traktorja. 

 

Slika 10.1 

1. ročni regulacijski 

ventil, nastavitev 

delovnega tlaka 

2. razvodni ventil 

4. tlačni filter 

5. manometer 

6. tlačni priključek 

7. povratni priključek 

9. upravljalni pano 

Odlikujejo ga: 

• čvrsta, robustna konstrukcija ob uporabi najkakovostnejših materialov za nemoteno delo pri 

višjih delovnih tlakih, 

• odpiranje in zapiranje razvodnih ventilov s pomočjo elektromagnetnih ventilov, 

• s pomočjo kontrolnega panoja preprosto upravljanje z delovnega mesta traktorista v 

traktorju, 

• varno in nemoteno delo. 

10.1.2 Regulator z daljinsko regulacijo tlaka (PR8ECF/2EC) 

Boljša izvedba regulatorja (oznaka EC) je poleg ročnega, opremljena še z elektromotornim 

regulacijskim ventilom, ki omogoča nastavljanje delovnega tlaka s pomočjo kontrolnega panoja 

iz kabine. Izvedba z dvema ali štirimi sekcijami. 
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Slika 10.2 

1 ročni regulacijski ventil (nastavitev max 

tlak) 

6 glavno stikalo (ON, READY, OFF) 

2 elektromotorni regulacijski ventil za 

daljinsko regulacijo tlaka 

7 regulacija tlaka (+ ali -) 

3 razvodni ventili (2 ali 4 sekcije) 8 škropljenje leve strani 

4 tlačni filter 9 škropljenje desne strani 

5 manometer  

10.2 Regulator tlaka PR9 

Vrhunec kakovostnega upravljanja z vsemi funkcijami škropljenja je visokotlačni regulator tlaka 

PR9 (Braglia). Uporablja se v sistemu popolne elektronske regulacije oziroma upravljanja s 

funkcijami škropljenja s pršilnikom in spada med najkvalitetnejše načine računalniškega nadzora 

in upravljanja vseh najvažnejših delovnih funkcij škropljenja. Upravljanje se izvaja s pomočjo 

AG-TRONIK-a M1, posebej konstruiranega za uporabo na pršilnikih. Izvedba z dvema ali štirimi 

sekcijami. 

Glede na obseg navodil za uporabo AG-TRONIKA-a M1 so ta priložena kot samostojna knjižica 

vsem pršilnikom, ki so opremljeni z omenjeno regulacijo. 
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Slika 10.3 

1. ročni regulacijski 

ventil (nastavitev max 

tlak), 

2. tlačni regulator 

M202 za avtomatsko 

prilagajanje delovnega 

tlaka, 

3. tlačni filter, 

4. senzor pretoka, 

5. razvodni ventili (2 ali 

4 sekcije), 

6. manometer, 

7. AG-TRONIK M1. 

10.3 Označevanje regulatorja 

10.3.1 Standardni modeli 

Oznaka regulatorja se sestoji iz oznake tipa regulatorja, opremljenosti regulatorja s tlačnim filtrom 

in od števila ter tipa vgrajenih razvodnih ventilov. 

Primer: Oznaka PR8ECF/2EC označuje regulator tlaka tipa PR8 z daljinsko regulacijo tlaka, 

visokotlačnim filtrom (oznaka F) in dva elektromagnetna razvodna ventila (številčna oznaka + 

EC). 

10.4 Glavni sestavni deli regulatorja tlaka 

10.4.1 Upravljalni pano 

 

Slika 10.4 

Regulator tlaka PR8 že v osnovni verziji 

omogoča daljinsko upravljanje odpiranja in 

zapiranja razvodnih ventilov na regulatorju s 

pomočjo kontrolnega panoja, nameščenega v 

kabini traktorja. 
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10.4.2 Ročni regulacijski ventil 

 

Slika 10.5 

Regulacijski ventil PR8 omogoča ročno 

nastavljanje delovnega tlaka od 0−20 barov, 

njegova največja kapaciteta pretoka pa znaša 

160 l/min, pri delovnem tlaku 2 bara. Z 

vrtenjem plastične matice na vrhu 

regulacijskega ventila v levo stran (-) se tlak 

zmanjšuje, z vrtenjem v smeri urnega kazalca 

(+) pa povečuje. 

10.4.3 Elektromotorni regulacijski ventil PR8 

 

Slika 10.6 

Regulator tlaka v varianti EC je poleg 

ročnega regulacijskega ventila opremljen še 

z elektromotornim regulacijskim ventilom, ki 

omogoča nastavljanje delovnega tlaka iz 

kabine traktorja. 

 

OPOZORILO: Pri zmanjševanju tlaka bodite pazljivi, da regulacijske 

matice ne odvijete preveč (v želji zmanjšanja delovnega tlaka pod 1 bar), ker 

matica lahko odpade z regulatorja, z njo pa še kakšen vitalni deli regulatorja! 

 

 

OPOZORILO: Pri normalni uporabi je treba paziti, da je ročni regulacijski 

ventil do konca privit, sicer regulacija prek elektromagnetnega ventila ne 

deluje! 
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10.4.4 Elektromotorni regulacijski ventil PR9 

 

Slika 10.7 

Elektromotorni regulacijski ventil za 

avtomatsko regulacijo tlaka je sestavni del 

visokotlačnega regulatorja PR9. 

10.4.5 Tlačni filter 

 

 

Slika 10.8 

Regulatorja tlaka PR8 in PR9 sta opremljena 

z visokotlačnim filtrom robustne in čvrste 

izvedbe. V njegovi notranjosti je vložek iz 

nerjaveče mrežice, v standardni izvedbi 

gostote 80 (MASH, rumen). Velikost gostote 

filtra je podana z barvno oznako na vrhu 

filtra. Glede na to, da filter ne omogoča samo 

prečiščevanja, ga je treba občasno, odpreti ter 

očistiti. 

V primeru uporabe praškastih sredstev za 

škropljenje je priporočljivo filtrski vložek 

očistiti pred vsakim škropljenjem, da bo 

zagotovljeno neovirano škropljenje. 
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10.4.6 Razvodni ventili 

 

Slika 10.9 

Elektromagnetni razvodni ventil. 

Upravljanje z elektromagnetno tuljavo je 

izvedeno prek kontrolnega panoja, 

nameščenega v traktorski kabini (daljinska 

regulacija). Ventil je robustne izvedbe in 

omogoča uporabo do delovnega tlaka 40 

barov. Konstrukcijsko je izveden tako, da je 

mogoče z njim daljinsko napajanje enega ali 

dveh priključkov: 

• (1) razvoda za napajanje škropilnih 

šob na puhalu, 

• (2) priključek omogoča direkten 

pretok z možnostjo ročnega 

odpiranja/zapiranja prek krogličnega 

ventila. 

10.5 Delovna nastavitev regulatorja 

• Nastavitve vedno opravljajte s čisto vodo. 

• Izračunajte potrebno hitrost vožnje glede na hektarsko porabo in pretok pršilnika. 

• Nastavite število vrtljajev traktorja glede na izračunano hitrost vožnje in pri tem pazite na 

potrebno (ca. 450 rpm/min) oziroma maksimalno število vrtljajev priključne kardanske gredi 

(540 rpm/min). 

10.5.1 Regulator z ročno regulacijo tlaka (PR8F/2EC) 

 

Slika 10.10 

• S pomočjo kontrolnega panoja 

za daljinsko upravljanje (4.1) 

odprite razvodne ventile, ki 

napajajo šobe za škropljenje 

(4) ter kroglični ventil (6) za 

mešanje. 

• Na regulacijskem ventilu 

ročno nastavite delovni tlak na 

želeno vrednost (1). 
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10.5.2 Regulator z daljinsko regulacijo tlaka (PR8ECF/2EC) 

 

Slika 10.11 

Na kontrolnem panoju z glavnim stikalom v položaju (3.2 ali 3.3) in zaprtimi krogličnimi ventili 

za mešanje (6) na regulatorju. Na panoju prek stikala (2.1) dvignemo tlak max (držimo stikalo 30 

sekund). Na regulatorju s pomočjo ročnega regulacijskega ventila (1) nastavimo maksimalni tlak 

sistema (0–20 barov). 

S pomočjo kontrolnega panoja (stikalo v položaju 3.1) za daljinsko upravljanje odprite razvodne 

ventile, ki napajajo šobe za škropljenje (4) ter kroglični ventil (6) za mešanje. 

Na kontrolnem panoju s stikalom (2.1) nastavimo delovni tlak na želeno vrednost glede na 

preračun. Delovni tlak lahko uravnavamo tudi med vožnjo. 

10.6 Vzdrževanje regulatorja tlaka 

Po vsakem škropljenju je treba regulator tlaka oprati s čisto vodo. Ostanki škropiva dodatno 

razjedajo tesnila v regulatorju in tako zmanjšujejo njihovo življenjsko dobo. Pri tem se ravnajte po 

navodilih o delnem ali popolnem čiščenju stroja, navedenih v posebnem poglavju teh navodil. 

Nekaj drugih navodil za vzdrževanje posameznih komponent stroja: 

• Mazanje je priporočljivo za vse tesnilne spoje, izvedene z okroglimi tesnili. 

 

OPOZORILO: Pri nastavljanju delovnega tlaka pazite, da bodo vrtljaji 

motorja enaki vrtljajem, na podlagi katerih ste izbrali delovno hitrost! 
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• Vse pregibne dele in navoje na regulatorju vsakih 40 ur namažite z oljem ali WD-40. Pred 

spajanjem priključnih ustnikov te najprej temeljito očistite, namažite "O" tesnila z mastjo in 

sestavite. Pri sestavljanju nastavek rahlo zavrtite, tako da ne poškodujete tesnila. 

• V zimskem času izpustite iz regulatorja vso vodo ali uporabite sredstvo proti zmrzovanju 

(opis v nadaljevanju). 

 

OPOZORILO: Pri čiščenju regulatorja uporabljajte zaščitne opremo! 
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11 ČRPALKA 

Črpalka je eden najpomembnejših elementov na škropilnih napravah. Njena zanesljivost in dolga 

življenjska doba sta odvisni od vaše skrbnosti oz. od pravilne uporabe in vzdrževanja. 

Črpalka, vgrajena v pršilnik, spada v kategorijo visokotlačnih batno-membranskih črpalk, 

izdelanih iz tovarniško preverjenih materialov in namenjenih za prečrpavanje škropiv ter tekočih 

gnojil, ki se uporabljajo v poljedelstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. 

11.1 Kontrola pred uporabo 

Ko je črpalka v mirovanju, preverite višino olja v ohišju črpalke. Nivo olja kontrolirajte tudi pred 

vsakim polnjenjem rezervoarja. Ta mora biti v območju, kot je označeno na oljnem nivoju (Slika 

11.2). V primeru, da je olja premalo, ga dolijte, vendar bodite pozorni, da ne prekoračite max. 

dovoljene višine olja. Vedno uporabljajte vrsto in tip olja, kot je navedeno na evidenčni tablici 

črpalke. V primeru uporabe drugega olja se posvetujte s proizvajalcem črpalke oziroma stroja. 

 

Slika 11.1 

Tlak zraka v vetrniku je pogojen z delovnim 

tlakom črpalke. 

Orientacijske vrednosti priporočenega tlaka 

v vetrniku so prikazane v diagramu. V 

nobenem primeru ne sme biti tlak v vetrniku 

večji od delovnega tlaka črpalke. 

Preverite, ali ventili dopuščajo pretok 

tekočine iz rezervoarja do črpalke. Prav tako 

preverite prepustnost vložka sesalnega filtra 

ter sesalno cev (da ni prepognjena). 

11.2 Uporaba 

Preden vključite pogon črpalke, preverite, ali je regulacijski ventil odprt (držimo stikalo na 

kontrolnem panoju [–] ca. 30 sekund). 

 

OPOZORILO: Vse črpalke imajo v standardni izvedbi membrane izdelane 

iz gume NBR, zato je uporabnik stroja dolžan uporabljati kemična sredstva 

za škropljenje, ki materialu membran ne škodujejo. Pri uporabi 

agresivnejših sredstev proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za 

morebitno nastalo škodo na črpalki. 
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Vključite pogon in približno minuto naj črpalka deluje pod minimalnim tlakom tako, da se dovodni 

ter odvodni vodi črpalke odzračijo in šele nato lahko črpalko polno obremenite (dvignemo tlak [+] 

s stikalom na kontrolnem panoju. 

Bodite pozorni, da ne prekoračite maksimalno dovoljenega tlaka, ter maksimalnih dovoljenih 

vrtljajev 540 rpm/min, saj v nasprotnem primeru proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti 

za morebitno nastalo škodo. 

11.3 Po uporabi 

Nekatera kemična sredstva vplivajo na življenjsko dobo vitalnih delov črpalke, kot so to membrane 

in gumijasta tesnila. Zato je treba čim prej po vsakem škropljenju črpalko temeljito sprati s čisto 

vodo. To storite tako, da skozi črpalko prečrpate nekaj čiste vode. Črpalka naj pod pogoji 

normalnega obratovanja deluje nekaj minut. Sledi razbremenitev tlaka in na koncu čiščenja pustite 

črpalko v obratovanju kakšno minuto brez tekočine (izpihovanje črpalke). 

V zimskem času je treba iz črpalke izpustiti vso vodo oziroma zaščititi črpalko pred zmrzovanjem 

(glej poglavje 13). 

11.4 Tehnični podatki 

 

OPOZORILO: Nikoli ne vključite pogona črpalke, ko nastavitev na 

regulatorju omogoča polno obremenitev črpalke. 

OZNAKA ČRPALKE APS 121 

NAZIVNA PRETOČNA KOLIČINA l/min 120 

DELOVNI TLAK max. bar 50 

ŠT. VRTLJAJEV max. rpm/min 540 

POTREBNA MOČ kW 10,7 

ŠTEV. TLAČNIH MEMBRAN kos 3 

MASA kg 38 

OLJE SAE SAE 30 
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11.5 Vzdrževanje črpalke 

11.5.1 Menjava olja 

 

Slika 11.2 

Vedno uporabljajte samo priporočeno olje (glej tabelo na evidenčni tablici črpalke ali na oljnem 

pokrovu na sami črpalki). Prvo menjavo olja opravite po 10−20 urah obratovanja, nato na vsakih 

300 delovnih ur ali ob zaključku vsake delovne sezone. Ob vsaki menjavi olja preverite tudi stanje 

tlačnih membran in jih, čeprav niso poškodovane, zamenjajte. 

11.5.2 Črpalka APS 121 

Za kontrolo tlačnih membran odvijte vijake na pokrovih črpalke ter pokrove snamete. 

Preglejte spodnjo in gornjo stran vseh tlačnih membran in hkrati izlijte olje. 

Črpalko sestavite v obrnjenem vrstnem redu.  

Pred ponovno sestavo je priporočljivo notranjost črpalke in vitalne dele oprati s plinskim oljem. 

Pazite na pravilno vstavitev ventilov (glej katalog). Nato dolijte olje skozi oljni lonček. Med 

dolivanjem večkrat z roko obrnite gred črpalke, da iztisnete zrak iz prostora med batom in 

membrano. Nato poženite črpalko pri min. tlaku za nekaj minut. Bodite pozorni na delovanje 

črpalke ter po potrebi dolijte manjkajočo količino olja. Pazite, da bo nivo olja približno na sredini 

med črticama za max in min nivo na oljnem lončku (Slika 11.2). 

 

 

 

 

OPOZORILO: Odpadno olje zbirajte v za to namenjeno posodo in ga oddajte 

za to pooblaščenemu odjemalcu. Ne zavrzite v naravo! 
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11.5.3 Intervali pregledov črpalke 

Operacija 

Intervali 

Vsakih 

8 ur 

Vsakih 

50 ur 

Vsakih 

300 ur 

Enkrat v 

sezoni 

kontrola nivoja olja 

 

 

X    

kontrola tlaka v zračni komori-vetrniku  X   

kontrola pritrditve črpalke na podstavek  X   

kontrola in po potrebi menjava membran   X  

zamenjava olja   X  

kontrola ventilov   X  

kontrola vijačnih spojev    X 
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12 ČIŠČENJE STROJA 

Po vsaki uporabi je treba škropilno napravo temeljito očistiti. Ostanek škropiva najlažje porabite, 

tako da ga razredčite z vodo in ponovno poškropite po isti površini. Koncentracija naj bo vsaj 10-

% (10 enot vode na eno enoto pripravka), vožnja nekoliko hitrejša, tlak pa po možnosti nižji (1,5 

bara, odvisno od šobe). Pri tem uporabite dodaten rezervoar za izpiranje. Opis delovanja je opisan 

v poglavju 8.1.2. Škropilno napravo nato temeljito očistite zunaj in znotraj, poleg tega pa tudi vse 

orodje, ki ste ga pri škropljenju uporabljali. Tudi traktor naj ne bo izvzet. Uporabite detergente, ki 

jih predpisujejo proizvajalci zaščitnih sredstev! V primeru, da je navodilo za čiščenje po 

škropljenju dodano k navodilom o uporabi škropiva, se ravnajte po njem. 

V soglasju z lokalno zakonodajo glede izpiranja pesticidov v zemljo se o čiščenju škropilne 

naprave posvetujte s svojo svetovalno službo. 

Izpiranja pesticidov (čiščenja škropilne naprave) ne smete izvajati na močvirnih tleh, blizu 

potokov, vodnih zajetij, jarkov in vodnjakov itd. 

Če ste morali delo nepričakovano prekiniti za nekaj časa, škropivo pa je še vedno v rezervoarju, 

priporočamo, da očistite črpalko, regulator tlaka in škropilne cevi s čisto vodo (glej poglavje 8.1.3).  

V primeru nepričakovane prekinitve škropljenja, škropilne naprave pa niste očistili, morate 

drugim ljudem in živalim onemogočiti dostop do škropilne naprave. 

Pri čiščenju izberite in uporabite primerno zaščitno obleko. Izberite primerne detergente za 

čiščenje in primerne nevtralizatorje škropiv, če je treba (glej priporočilo proizvajalca škropiv). 

V primeru, da uporabljate detergente, mešanico vode in detergenta, vse nalijte v glavni rezervoar, 

vključite črpalko, odprite kroglični ventil za mešanje, izpiralec rezervoarja, izpiralec cedila, ventil 

samočistilnega filtra in šele po nekaj minutah odprite razvodne ventile za distribucijo šob. Pri tem 

pazite, kje izpuščate čistilno sredstvo. Nekateri detergenti učinkujejo šele čez čas, zato je postopek 

čiščenja daljši (glej navodilo proizvajalca). 

Po čiščenju z detergentom vsaj 1/5 rezervoarja napolnite s čisto vodo in ponovite postopek 

čiščenja. Pri tem bodite natančni in očistite vse elemente, ki so prišli v stik s škropivom ali 

detergentom.  

 

OPOZORILO:  

• Očiščena škropilna naprava je varna naprava. 

• Očiščena škropilna naprava je pripravljena za delo. 

• Očiščene škropilne naprave kemičnih sredstev in topil v njej ne 

uničujejo. 

 

OPOZORILO: Z detergenti ravnajte previdno; sledite navodilu proizvajalca 

detergenta! 
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Dobro očistite vse filtre in pri tem pazite, da ne poškodujete tkanine na filtrskem vložku. V 

primeru, da je filtrski vložek poškodovan, ga zamenjajte z novim. (Opis čiščenja sesalnega filtra 

boste našli v poglavju 7.6.1). 

Na koncu očistite vse šobe, in sicer le z mehko ščetko, stisnjenim zrakom ali vodo. Vsako čiščenje 

s trdim predmetom šobo lahko poškoduje. 

Pred uporabo agresivnih pripravkov priporočamo zaščititi stroj s silikonskim razpršilom ali 

parafinskim oljem. Po uporabi pa stroj temeljito očistimo in ga zopet zaščitimo s silikonskim 

razpršilom ali parafinskim oljem. 

 

 

OPOZORILO: V primeru čiščenja pršilnika z visokotlačnim agregatom za 

pranje je priporočljivo po čiščenju namazati vse gibajoče dele! 

 

 

OPOZORILO: V primeru uporabe agresivnih pripravkov lahko pripravek 

kemično reagira s cinkanimi deli pršilnika, kar privede do pojava rjavenja 

cinkanih delov. 
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13 VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE PO SEZONI 

Ko se škropilna sezona zaključi, si vzemite nekaj časa in pripravite škropilno napravo za 

skladiščenje. Pred tem temeljiteje očistite celotni pršilnik zunaj in znotraj (regulator, črpalko, 

cedila, izbirne ventile, šobe …). Po čiščenju poskrbite, da bo voda iztekla iz ventilov, filtrov, 

črpalke, šob ... Vzdrževalnih del se lotite po temeljitem čiščenju. 

13.1 Cevi 

Preverite tesnost cevi in cevnih spojev. Poškodovane cevi zamenjajte z novimi. Slaba cev vam 

lahko povzroči veliko zamudo sredi škropljenja med sezono. 

13.2 Površinska zaščita 

Nekatera škropiva vsebujejo topila, ki slabo vplivajo na cink. Na delu, kjer je cink poškodovan, 

odstranite rjo in s cinkastim razpršilom nanesite novega.  

13.3 Rezervoar 

Preverite, ali v rezervoarju ni ostankov škropiva. Kemični ostanki ne smejo ostati v škropilni 

napravi dlje časa, saj hitro zmanjšujejo življenjsko dobo rezervoarja in drugih komponent. 

Poskrbite, da bo iztok iz rezervoarja odprt. 

13.4 Regulator tlaka 

Zaščitite regulator tlaka pred vlago in prahom. Priporočljivo je vse gibljive dele namazati z WD-

40 ali oljem. Več o vzdrževanju si preberite v poglavju 10.6. 

13.5 Črpalka 

Po sezoni temeljiteje očistite črpalko tako zunaj kot znotraj in jo pripravite za skladiščenje. 

Preverite količino delovnih ur in po potrebi izvedite vzdrževalna dela (menjava olja, membran, 

tesnila …) ali vsaj kontrolo olja, tesnost ... V primeru, da ugotovite pomanjkljivosti, je čas po 

sezoni ustrezen za tovrstna opravila. Če niste prepričani o svojih sposobnostih vzdrževanja, ga raje 

prepustite pooblaščenemu serviserju. Opis vzdrževalnih del poiščite v poglavju 11. 

13.6 Multiplikator 

Po vsaki uporabi preverimo nivo olja, mesta puščanja olja. V primeru, da opazimo oljne madeže, 

je treba opraviti servis. Pozorni smo na neobičajni zvok ob delovanju. 

13.7 Pogonska gred/kardan 

Pomembno je, da je varnostni zatič na glavi kardanske gredi očiščen in namazan, tako je 

zagotovljena varnost. 

Vsakih 40 ur delovanja preverite zaščito, funkcijo in stanje kardanske gredi. Poškodovane dele 

zamenjajte z novimi. 

Vsakih 100 ur delovanja preverite stanje zaščite kardanske gredi in po potrebi zamenjajte zaščitne 

drsne ploščice. Preverite tudi stanje kardanske gredi ter še posebno varnostni zatič. Zamenjajte 

poškodovane dele z novimi. 
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13.8 Vijaki 

POMEMBNO: Preverite vijake, zatike in še posebej varnostne zatiče, njihovo trdnost privitja in 

njihovo stanje. Če je treba, jih pritrdite oz. zamenjajte. Trdnost privitja vijakov najdete v tabeli 

moment privitja vijakov. 

MOMENT PRIVITJA VIJAKOV: 

Navoj Zev ključa 
Kvaliteta vijaka 

5.6 6.9 8.8 10.9 12.9 

M 4 7 1,4 Nm 2,3 Nm 2,9 Nm 4,1 Nm 4,9 Nm 

M 5 8 2,8 Nm 4,5 Nm 6,0 Nm 8,5 Nm 10 Nm 

M 6 10 4,8 Nm 7,7 Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm 

M 8 13 12 Nm 19 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm 

M 10 17 23 Nm 37 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm 

M 12 19 40 Nm 65 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm 

M 12 x 1,5 16 - 76 Nm 90 Nm 125 Nm 150 Nm 

M 14 22 64 Nm 105 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm 

M 16 24 98 Nm 155 Nm 210 Nm 295 Nm 355 Nm 

M16x1,5 24 - 190 Nm 225 Nm 315 Nm 380 Nm 

M 18 27 135 Nm 215 Nm 290 Nm 405 Nm 485 Nm 

M 18 x 1,5 24 - 325 Nm 325 Nm 460 Nm 550 Nm 

M 20 30 190 Nm 305 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm 

M 22 32 260 Nm 415 Nm 550 Nm 780 Nm 930 Nm 

M 22 x 1,5 32 - - 610 Nm 860 Nm 1050 Nm 

M 24 36 330 Nm 530 Nm 710 Nm 1000 Nm 1200 Nm 

M 24*1,5 36 - - 760Nm 1080 Nm 1270 Nm 

13.9 Cevni spoji 

Vzroki za slabo tesnjenje cevnih spojev: 

• manjkajoči ''O''-ringi oz. tesnila, 

• poškodovano oz. slabo vloženo tesnilo, 

• suho oz. preoblikovano tesnilo oz. ''O''-ring, 

• neustrezni priključki, 

• Zato, v primeru slabega tesnjenja oz. puščanja: 

o NE ZATEGUJTE spoja tako močno, da bi ga poškodovali, temveč spoj razstavite, 

preverite stanje in položaj tesnila ali ''O''-ringa, ga očistite, naoljite in ponovno 

sestavite.  

o Za mazanje uporabljajte nemineralna maziva (bio maziva). 
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POMNI: 

• pri radialnem tesnjenju je dovolj, če nastavek pritrdite z roko;  

• pri aksialnem tesnjenju uporabite manjšo silo z ročnim orodjem. 

 

13.10 Drugi deli 

Tudi druge vitalne dele, kot so vložki filtrov, nalivalno cedilo, dodatno opremo …, očistite, 

preglejte njihovo stanje in po potrebi zamenjajte. Iz elementov, kot so sesalni filtri, tropotni ventili, 

izpustite ostanke vode in morebiti odstranite usedline. Z mastjo namažite pregibne in drsne dele 

na pršilniku. 

Za to je treba: 

• ali izpustite vodo iz črpalke, regulatorja, cevi, filtrov in drugih elementov ...  

• ali shranite škropilno napravo v topel prostor; 

• ali uporabite sredstvo proti zmrzovanju (antifriz – sredstvo za čiščenje vetrobranskih stekel) 

po naslednjem postopku: 

Po končanem čiščenju najprej rezervoar popolnoma izpraznite, vlijte v rezervoar vsaj 10 l sredstva 

(mešanice vode in sredstva proti zmrzovanju) ter vklopite črpalko. Odprite vse ventile na 

regulatorju tako, da sredstvo proti zmrzovanju doseže cevi. Del sredstva spustite tudi skozi šobe.  

Na koncu izpraznite ostanek sredstva iz rezervoarja v posodo in pustite črpalko še nekaj minut 

vklopljeno, da se prečrpa odvečno sredstvo iz sistema v rezervoar in posodo. 

Manometer zaščitite pred zmrzovanjem, tako da ga odvijete z regulatorja in spravite v topel 

prostor. Manometer mora stati v pokončnem položaju, da ne izteče glicerinsko polnjenje. 

 

OPOZORILO: V zimskih razmerah (zmrzovanje) zaščitite škropilno 

napravo, da je mraz ne poškoduje! 

 

 

OPOZORILO: Sredstvo proti zmrzovanju zberite v za to namenjene posode 

in ga ne zlivajte v naravo! 
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14 MOREBITNE NAPAKE 

ZNAKI OKVARE MOREBITNI VZROK KONTROLA/POPRAVILO 

Ni pretoka na šobah, 

ko poženete črpalko in 

odprete glavni ventil 

na pretočnem 

regulatorju: 

• poškodovani ali 

nepravilno nameščeni 

ventili v črpalki; 

• zaprt ročni ventil na 

sesalni strani; 

• zamašen sesalni ali tlačni 

filter; 

• zrak v sesalnem vodu. 

• preverite, in če je treba, 

zamenjajte ventile v črpalki;  

• preverite ventile na sesalnem 

vodu do črpalke; 

• očistite ali zamenjajte vložek 

filtra; 

• preveri tesnost cevnih spojev 

na sesalni strani. 

Curek škropiva je 

neenakomeren:  

• nepravilen tlak v 

vetrniku. 

• kontrolirajte zračni tlak v 

vetrniku in ga napolnite po 

podatkih iz diagrama, 

poglavje o črpalkah. 

Tlak na manometru 

pada ali pa ni mogoče 

doseči delovnega 

tlaka: 

• zamašen tlačni ali sesalni 

filter; 

• počena tlačna cev; 

• odprt ventil; 

samočistilnega filtra; 

• napačno izbrani ali 

preveč obrabljeni šobni 

vložki; 

• očistite ali zamenjajte vložek 

filtra; 

• zamenjajte cev; 

• zaprite ventil na 

samočistilnem filtru; 

• preverite pretok šob, in če je 

pretok večji od 10 %, jih 

zamenjajte; 

Na manometru tlak 

močno niha: 

• zrak v sesalnem vodu;  

• poškodovane membrane. 

• preverite tesnost cevnih 

spojev v sesalnem vodu; 

• takoj ustavite črpalko; 

• zamenjajte membrane in olje 

v črpalki; 

Hrupna črpalka: 
• nivo olja prenizek; 

• preseženi vrtljaji. 

• kontrolirajte nivo olja in ga po 

potrebi dolijte; 

• kontrolirajte vrtljaje. 

Škropivo med oljem 

črpalke: 

• poškodovane membrane. • takoj ustavite črpalko; 

• zamenjajte membrane in olje 

v črpalki; 

• pred montažo novih membran 

temeljito operite notranjost 

črpalke s plinskim oljem. 
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15 TEHNIČNI PODATKI 

TEHNIČNI PODATKI STROJA 

TIP PRŠILNIKA 

(USMERNIK H = 1700) 

TIP PRŠILNIKA 

(USMERNIK H = 1070) 

AGP 

1000 

PRO 

AGP 

1500 

PRO 

AGP 

2000 

PRO 

AGP 

1000 

PRO 

AGP 

1500 

PRO 

AGP 

2000 

PRO 

Nazivna prostornina 

rezervoarja l 
1000 1500 2000 1000 1500 2000 

Prostornina rezervoarja 

za izpiranje l 
95 

Prostornina rezervoarja 

za umivanje rok l 
15 

Dimenzije (A x B x C) cm 

330 x 

120 x 

220 

350 x 

120 x 

220 

368 x 

120 x 

220 

330 x 

120 x 

160 

350 x 

120 x 

160 

368 x 

120 x 

160 

Dolžina z iztegnjeno rudo 

(A1) cm 
360 380 398 360 380 398 

Dolžina z iztegnjeno rudo 

in prečko (A2) cm 
370 390 408 370 390 408 

Masa praznega pršilnika kg 670 700 720 645 675 695 

Masa polnega pršilnika kg 1840 2390 2920 1815 2365 2895 

Osna obremenitev 

(prazna) 
kg 625 650 670 600 625 645 

Osna obremenitev 

(polna) 
kg 1510 1960 2400 1485 1935 2375 

Obremenitev priklopa 

(prazna) kg 
45 50 50 45 50 50 

Obremenitev priklopa 

(polna) kg 
330 430 520 330 430 520 

Kolo 
 

10.0/75 R15,3'' 

31 x 15,5 R 15'' 

Nastavljiv kolotek cm 95–127 102−145 114−160 95−127 102−145 114−160 

Premer ventilatorja mm Ø 812 

Kapaciteta zraka (max) m3/h 87000 

Izhodna hitrost zraka  m/s > 4 

Multiplikator  Prestavno razmerje: 1 : 3,5 in 1 : 5 + prosti tek 

Max. št. vrtljajev motorja n/min. 540 

Tip šobnega nosilca  Dvojni, z membranskim protikapnim ventilom 

Število šobnih nosilcev  18 14 

Standardni tip šobnih 

vložkov  
LECHLER TR, ID 

Višina škropljenja (max) m 4 3 

Črpalka  APS 121 (COMET) 

Pretok črpalke (0 barov) l 120 

Pretok črpalke (20 barov) l 117 

Regulator  PR 8 ECF/2EMV 

Potrebna moč za pogon 

črpalke (20 barov) P(kW) 
4,9 
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Potrebna moč za pogon 

črpalke (50 barov) P(kW) 
10,7 

Potrebna moč za pogon 

ventilatorja (i = 1 : 5; P 

(črpalke) = 0 (barov)) P(kW) 

22,6 

Skupna potrebna moč za 

pogon (50 barov) P(kW) 
33,3 

 

 

15.1 Označevanje 

Pršilnike označujemo na naslednji način: 

Primer: AGP 1000 PRO; PR8ECF/2EMV; APS 121; 1070/14/2 

• AGP ....... oznaka za pršilnik 

• 1000 ....... nazivni volumen rezervoarja 

• PRO ........ izvedba, tip 

• PR8F/2EMV ..... tip regulatorja (PR8) z visokotlačnim čistilnim filtrom (F) in dvema (2) 

razvodnima (EMV) ventiloma 

• APS 121 .... tip črpalke 

• 1070/14/2 …. tip puhala, višina (1070), število šob (14), število sekcij (2). 

Vsi natančnejši tehnični podatki posameznih komponent pršilnika (črpalke, pretočni regulatorji ...) 

so navedeni v posameznih poglavjih navodil, tehnični podatki za šobe s tabelami ter primeri 

izračunov porabe pa so v nadaljevanju. 

15.2 Odstranitev pršilnika 

Ko je škropilna naprava odslužila svojemu namenu, jo je treba popolnoma očistiti, razstaviti in po 

vrstah materiala urediti posamezne komponente ter oddati organizaciji, ki se ukvarja z odpadki. 
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Rezervoar in druge plastične komponente je mogoče reciklirati, kovinske dele pa izločiti kot 

odpadno železo. Glede odpadkov je treba upoštevati predpise lokalne zakonodaje. 

15.3 Materiali in reciklaža 

REZERVOAR ….. PEHD (polietilen visoke gostote) 

GIBKE CEVI ….. GUMA, PVC 

OGRODJE ….. JEKLO 

VENTILI ….. v glavnem PA s steklenimi vlakni 

REGULATOR TLAKA …. medenina in električne komponente 

NOSILCI ŠOB ….. medenina, guma, PA 

CEVI ŠOBNIH NOSILCEV ….. PE (polietilen) 
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16 KOMBINACIJSKA MATRIKA 

PRŠILNIK REGULATOR TLAKA ČRPALKA PUHALO DODATNA OPREMA 
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7 X           X   X X   X O X X 

8 X           X   X   X X O X X 

9 X             X X X   X O X X 

10 X             X X   X X O X X 

11   X   X         X X   X O X X 

12   X   X         X   X X O X X 

13   X     X       X X   X O X X 

14   X     X       X   X X O X X 

15   X       X     X X   X O X X 

16   X       X     X   X X O X X 

17   X         X   X X   X O X X 

18   X         X   X   X X O X X 

19   X           X X X   X O X X 

20   X           X X   X X O X X 

21     X X         X X   X O X X 

22     X X         X   X X O X X 

23     X   X       X X   X O X X 

24     X   X       X   X X O X X 

25     X     X     X X   X O X X 

26     X     X     X   X X O X X 

27     X       X   X X   X O X X 

28     X       X   X   X X O X X 

29     X         X X X   X O X X 

30     X         X X   X X O X X 

 

Opomba: O: v primeru izbire te dodatne opreme je treba zamenjati standardno vgrajen izpiralec 

cedila in embalaže. 
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17 SPLOŠNA NAVODILA ZA ŠKROPLJENJE 

Za dober uspeh pri škropljenju je zelo pomembna določitev ustrezne količine vode, pravilna izbira 

šob in točen izračun porabe. Priporočljivo je, da pri pripravi in izvedbi škropljenja upoštevate 

naslednji vrstni red operacij: 

Preverite brezhibnost pršilnika. Kontrolirajte olje v črpalki in očistite vse filtre. 

 

Preberite navodila, ki so priložena zaščitnemu sredstvu. Dosledno upoštevajte predpisano koncentracijo, 

hektarski odmerek in priporočeno porabo vode. 

 

Izberite hitrost traktorja in jo, če nimate zanesljivega podatka, izmerite. Točen podatek o hitrosti je zelo 

pomemben pri izračunu porabe. 

 

Izberite ustrezen tip in velikost šob glede na kulturo in zahtevano porabo vode. Uporabite tabele šob. 

 

Napolnite rezervoar s polovico čiste vode, ki jo boste potrebovali. 

 

Nastavite delovni tlak na regulatorju in preverite pretok šob. 

 

Glede na izmerjeni pretok šob in delovno hitrost izračunajte porabo vode na hektar. 

 

Napolnite rezervoar s pripravkom in dodajte potrebno količino vode. 

 

Med škropljenjem bodite pozorni na enakomerno hitrost, delovni tlak in delovanje šob. 

 

Po končanem delu očistite pršilnik. 

17.1  Priključek za kontrolo merjenje pretoka črpalke 

Merilec pretoka črpalke je mogoče priključiti na povratni vod regulatorja tlaka. Treba je odstraniti 

nastavek za cev, na njegovo mesto pa montirati nastavek, ki je povezan prek merilca pretoka v 

rezervoar. Pri tem morajo biti vsi drugi napajalni vodi regulatorja tlaka zaprti, da gre celotna 

količina prečrpane tekočine skozi povratni vod v rezervoar. 

17.2 Kontrolno merjenje pretoka šobe 

Za merjenje pretoka šobe potrebujete kos mehke gibljive plastične ali gumijaste cevi, z notranjim 

premerom 25 mm oz. 1˝ in primerno lovilno posodo (priporočljiva je menzura). Cev preprosto 

nataknete na šobo in z lovljenjem tekočine v posodo izmerite pretočno količino posamezne šobe. 

Za merjenje pretočne količine je potrebna še štoparica ali ročna ura. Čas merjenja je ena minuta, 

če pa meritev traja manj, je treba izmerjeno pretočno količino preračunati na čas ene minute. 

Če izmerjena pretočna količina šobe pri določenem tlaku presega tabelarno vrednost za več kot 10 

%, pomeni, da je šobni vložek iztrošen in ga je treba zamenjati. 

 

OPOZORILO: Stroj NI PRIMEREN ZA UPORABO TEKOČIH GNOJIL! 

V primeru izredne uporabe priporočamo posvetovanje s tehnično službo! 
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18 VRSTE ŠOBNIH VLOŽKOV 

Vsi pršilniki so standardno opremljeni s keramičnimi šobnimi vložki tipa TR, priznanega 

nemškega proizvajalca LECHLER. 

Šobni vložki so namenjeni vsem vrstam natančnega tretiranja habitata z zaščitnimi sredstvi, med 

katere prištevamo tudi škropljenja z nizko potrošnjo vode. 

Karakteristika teh šobnih vložkov je optimalna velikost kapljic, natančnost pretoka in majhna 

obraba. 

Idealni so za delovne tlake škropljenja od 2 do 20 barov. 

18.1 Tabele 

18.1.1 Tabela 1: Aktivni čas vožnje (min/ha) 

HITROST 

VOŽNJE 

km/h 

MEDVRSTNA RAZDALJA (m) 

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5 

3 100 91 83 77 71 67 62 59 56 53 50 44 40 

3,5 86 78 72 66 61 57 54 50 48 45 43 38 34 

4 75 68 63 58 54 50 47 44 42 39 37 33 30 

4,2 71 65 60 55 51 48 45 42 40 37 35 32 29 

4,4 68 62 56 52 48 45 42 40 38 36 34 30 27 

4,6 56 59 54 50 47 43 41 38 36 34 32 29 26 

4,8 62 57 52 48 45 42 39 37 35 33 31 28 25 

5 60 55 50 46 43 40 37 35 33 31 30 27 24 

5,2 58 52 48 44 41 38 36 34 32 30 29 25 23 

5,4 55 50 46 43 40 37 35 33 31 29 28 25 22 

5,6 54 49 45 41 38 36 33 31 30 28 27 24 21 

5,8 52 47 43 40 37 34 32 30 29 27 25 23 21 

6 50 45 42 38 35 33 31 29 28 26 25 22 20 

6,5 46 42 38 35 33 31 29 27 25 24 23 20 18 

7 43 39 36 33 30 28 27 25 23 22 21 19 17 
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18.1.2 Tabela 2: Potreben pretok agregata (l/min) 

ČAS 

VOŽNJE 

(min) 

HEKTARSKA PORABA (l/ha) 

150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

15 10 13 17 20 23 27 30 33 40 47 53 60 67 

20 7,5 10 12 15 17 20 22 25 30 35 40 45 50 

25 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40 

30 5 6,7 8,3 10 12 13 15 17 20 23 27 30 33 

35 4,3 5,7 7,1 8,5 10 11 13 14 17 20 23 26 29 

40 3,7 5 6,2 7,5 8,7 10 11 12 15 17 20 23 25 

45 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,9 10 11 13 15 18 20 22 

50 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 

55 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,2 9,1 11 13 14 16 18 

60 2,5 3,3 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,3 10 12 13 15 17 

65 2,3 3,1 3,8 4,6 5,4 6,2 6,9 7,7 9,2 11 12 14 15 

70 2,1 2,8 3,6 4,2 5 5,7 6,4 7,1 8,6 10 11 13 14 

75 2 2,6 3,3 4 4,6 5,3 6 6,7 8 9,3 11 12 13 

80 1,9 2,5 3,1 3,7 4,4 5 5,6 6,2 7,5 8,7 10 11 12 

85 1,8 2,3 2,9 3,5 4,1 4,7 5,3 5,9 7,1 8,2 9,4 10 12 

90 1,7 2,2 2,7 3,3 3,9 4,4 5 5,5 6,7 7,8 8,9 10 11 

95 1,6 2,1 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2 6,3 7,4 8,4 9,4 10 

100 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 

S pomočjo tabel lahko določite hektarsko porabo glede na velikost uporabljenih šobnih vložkov, 

delovni tlak, hitrost vožnje in medvrstni razmik v nasadu ali pa določite potrebno velikost šobnih 

vložkov glede na svoje zahteve. 
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18.1.3 Tabela 3: Pretoki keramičnih šobnih vložkov LECHLER-TR (l/min) 

OPOMBA: PRETOKI ŠOB SO ZA ENAKE BARVNE OZNAKE RAZLIČNIH TIPOV (ST, LU, AD, ID, TR …) IN MATERIALOV ŠOB VEDNO 

ENAKI. 

KATALOŠK

A ŠT. 

OZNAKA 

ŠOBNEGA 

VLOŽKA 

BARVA 

ŠOBNEGA 

VLOŽKA 

DELOVNI TLAK (bar) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

019.48.068 TR 80-0067 ČRNA 0,22 0,27 0,31 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 

019.48.069 TR 80-01 OKER 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82 0,85 0,88 0,91 0,93 0,96 0,99 1,01 

019.48.070 TR 80-015 ZELENA 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96 1,02 1,07 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40 1,44 1,48 1,52 

019.48.071 TR 80-02 RUMENA 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,22 1,30 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,72 1,78 1,84 1,90 1,95 2,00 2,06 

019.48.072 TR 80-03 MODRA 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68 1,81 1,94 2,06 2,17 2,27 2,38 2,47 2,57 2,66 2,74 2,83 2,91 2,99 3,07 

019.48.073 TR 80-04 RDEČA 1,28 1,57 1,81 2,02 2,22 2,39 2,56 2,72 2,86 3,00 3,14 3,26 3,69 3,51 3,62 3,73 3,84 3,95 4,05 

019.48.074 TR 80-05 RJAVA 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79 3,01 3,22 3,42 3,60 3,78 3,94 4,10 4,26 4,41 4,55 4,69 4,83 4,96 5,09 

18.2 Različni izračuni 

Porabo vode na hektar lahko odčitate iz tabel ali pa jo izračunate po enačbi:  

(m)RAZDALJA MEDVRSTNA  x (km/h) VOŽNJE HITROST

ŠOB ŠTEVILO x (l/min.) ŠOBEPRETOK  x 600
     l/ha) (  HEKTARNA  VODEPORABA =  

Potreben pretok šobnega vložka za določeno hektarsko porabo in delovno hitrost izračunate po naslednji enačbi:  

ŠOB  ŠTEVILO x 600

(m)RAZDALJA MEDVRSTNA  x (km/h) VOŽNJE  HITROST x (l/ha)PORABA HEKTARSKA 
     ) l/min. (  ŠOBEPRETOK  =  

Hitrost traktorja najlažje preverite, če določeno izmerjeno razdaljo prevozite in izmerite čas, ki ste ga za to porabili: 

(s) VOŽNJE ČAS

3,6 x (m)RAZDALJA PREVOŽENA 
     )km/h  (  VOŽNJE HITROST =  
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• Primer 1: 

Na pršilnik je vgrajeno 10 kosov šobnih vložkov TR-OKER, delovni tlak je nastavljen na 11 barov, 

medvrstna razdalja v sadovnjaku je 3,6 m, hitrost vožnje je 4,2 km/h.  

Kakšna je hektarska poraba? 

Iz tabele 1 odčitamo, da je potreben čas za škropljenje po hektaru 40 minut.  

Iz tabele 3 odčitamo, da je pretok OKER šobnega vložka pri 11 barih delovnega tlaka 0,75 l/min.  

Iz tabele 2 odčitamo, da v času 40 min in pri porabi 7,5 l/min (za 10 šobnih vložkov) porabimo 

300 l/ha. 

• Primer 2: 

Želimo škropiti s porabo 300 l/ha, medvrstna razdalja znaša 3,8 m, vozimo s hitrostjo 5,2 km/h. 

Odprtih imamo 10 šob. Kakšne šobne vložke moramo uporabiti in s kakšnim delovnim tlakom 

moramo škropiti? 

Iz tabele 1 za naš primer odčitamo čas vožnje za hektar škropljenja. To znaša 30 minut. Za ta čas 

vožnje in potrošnjo 300 l/ha po tabeli 2 je potreben skupni pretok agregata 10 l/min, oziroma 1 

l/min po eni šobi. V tabeli 3 izberemo odgovarjajoči šobni vložek, za naš primer je to ZELEN, za 

delovni tlak 9 barov ali OKER, za delovni tlak 20 barov. 

18.3 Priporočila 

• Delovna hitrost 

Škropljenje se običajno izvaja pri hitrostih traktorja 3−6 km/h. Hitrost je treba prilagoditi 

konfiguraciji terena, še posebno pa kapaciteti ventilatorja. Prevelika delovna hitrost pri manjši 

kapaciteti ventilatorja lahko v veliki meri zmanjša učinek in kakovost škropljenja. 

• Vrtljaji motorja 

Za kakovostno delo pršilnika izberite tako prestavo, pri kateri boste izbrano delovno hitrost dosegli 

z višjimi vrtljaji motorja (pribl. 500 rpm/min na traktorski priključni gredi). Samo tako bo na 

razpolago zadovoljiva kapaciteta ventilatorja in črpalke. 

• Poraba vode 

Poraba vode pri škropljenju v sadjarstvu in vinogradništvu se giblje v širokem obsegu od 100 do 

1500 l/ha. V zadnjem času se zaradi velikih prihrankov vse bolj uvaja zmanjšana poraba od 100 

do 300 l/ha. Pri teh malih porabah pa je potrebna še večja pazljivost pri pripravi stroja za delo, 

zato mora biti kvalitetno opremljen, s kakovostnimi šobami, tlačnimi filtri, zračnimi usmerniki, 

prav tako pa mora omogočati kakovostno mešanje med delom. Pri zmanjšani porabi vode moramo 

obdržati količino porabljenega sredstva po hektaru enako, kar pomeni, da moramo povečati 

koncentracijo škropiva za tolikokrat, kolikokrat smo zmanjšali količino vode. 
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19 ZAPISKI 
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