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Serija vlečenih pršilnikov AGP, 
je namenjena profesionalnim 
uporabnikom. Odlikuje jih kakovostna 
izdelava, dolga življenska doba, bogat 
nabor dodatne opreme, možnost 
uporabe naprednih tehnoloških 
rešitev ter izjemno ugodno razmerje 
med ceno in kakovostjo. Kakovost 
pršilnikov Agromehanike priznavajo 
številni uporabniki po vsem svetu.

Komplet za ročno škropljenje
Ker so nekateri deli nasadov zelo nedostopni in s pršilnikom teh 
področij ne morete poškropiti, vam ponujamo komplet za ročno 
škropljenje, ki je sestavljen iz škropilne palice ter 50 m armirane cevi 
navite na kolut.

Kolesa 31x15,5x15
Uporabniku lahko ponudimo tudi kolesa dimenzij 
31x15,5x15 s travniškim profilom, ki so primerna 
za vlažne terene. S temi kolesi je pršilnik 
stabilnejši in tudi vožnja po cesti udobnejša.

Manometer Ø100
Manometer Ø 100 je veliko večji od klasičnih 
manometrov, zato uporabniku omogoča lažje 
odčitavanje tlaka iz večje razdalje. Manometer je 
mogoče vgraditi samo na pršilnike z elektronskim 
regulatorjem.

TEHNIČNI  PODATKI: AGP 1000 - 2000 EN(U)

TIP PRŠILNIKA
AGP 1000 EN AGP 1500 EN AGP 2000 EN

Nazivna prostornina rezervoarja l 1000 1500 2000
Dimenzije (Amin x B x C) cm 126x317x147 133x346x150 141x364x162
Teža (neto) kg 523 605 670
Dimenzije ventilatorja mm Ø 825
Količina zraka m3/h 16000-48000
Izhodna hitrost zraka m/s < 40 (nastavljiva z regulacijo nagiba lopatic ventilatorja)
Višina škropljenja m do 6

Max. št. vrtljajev ventilatorja n/min 2000

Število dvojnih šobnih nosilcev 6 levo, 6 desno

Standardni tip šobnih vložkov Lechler

Tip črpalke Bertolini PA 1250: 125 l/min, max. 50 bar

Max. št. obratov na kardanski gredi o/min < 540 

Dimenzije koles 10.0/75-15.3

Nastavljiv kolotek cm 100-135 106,5-148 114-160

Talna prehodnost - klirens mm 330

Traktorski priključek I. in II. kat.

Priporočena moč traktorja kW/PS 32-72 / 42-96

TIP PRŠILNIKA Z USMERNIKOM
AGP 1000 ENU AGP 1500 ENU AGP 2000 ENU

Višina usmernika cm 130 ali 170

Število dvojnih šobnih nosilcev:
                             Ø 825/1300 5 levo, 5 desno

                             Ø 825/1300 - nastavljiv 5 levo, 5 desno

                             Ø 825/1700 7 levo, 7 desno

                             Ø 825/1700 - nastavljiv 7 levo, 7 desno

Dimenzije (Amin x B x C):
Ø 825/1300 cm 126x317x179 133x346x179 141x364x179

Ø 825/1700 126x317x217 133x346x217 141x364x217

Teža (neto):
Ø 825/1300 kg 537 619 684

Ø 825/1700 559 641 706

Izpiralec embalaže in cedila
Izpiralec pripomore k učinkovitejši porabi škropiva in k varovanju 
okolja. Ostanke kemičnega sredstva v embalaži in cedilu s pomočjo 
ventilov izperemo v glavni         rezervoar.
Po želji uporabnika je možen nakup ali samo izpiralca embalaže ali 
samo izpiralca cedila.

Šobe za višji domet in različni ustniki 
Lechler
Za učinkovitejše škropljenje višjih delov nasada se 
priporoča uporaba šob za višji domet. 
Ponavadi se vgradita dve šobi na najvišji del 
usmernika.
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Osnovni podatki

Puhalo/usmernik

ČiščenjeRezervoar
Rezervoarji modernih oblik so izdelani iz kakovostnega 
polietilena. Glavni rezervoar je na voljo v treh različicah; 
1000l, 1500l in 2000l. Spodnji del je oblikovan tako, da 
omogoča celovito praznjenje in minimalen ostanek 
škropiva. Vgrajena sta dodatna rezervoarja za pranje 
celotnega sistema in pranje rok.

Črpalka
Za škropljenje uporabljamo visokotlačno batno-
membransko črpalko Bertolini PA 1250 (125 l/min), ki 
je proizvod znanega italjanskega proizvajalca črpalk 
BERTOLINI.

Regulator M 170
Omogoča ročno daljinsko upravljanje iz traktorske 
kabine. Uporaben je za delovne tlake do 20 bar in za 
črpalke s pretokom do 150 l/min.

Okroglo puhalo
Naloga puhala je proizvajanje zračnega toka, kateremu 
so dodane kapljice škropiva. Od kvalitete zračnega toka 
je odvisna kvaliteta škropljenja. Puhalo je pomemben 
sestavni del pršilnika v katerega je vpet multiplikator z 
ventilatorjem.

Čiščenje glavnega rezervoarja
Šoba je namenjena čiščenju notranjosti glavnega rezervorja 
po končanem škropljenju. Dodatno odstrani ostanke škropiva 
ter s tem prispeva k ekonomičnem škropljenju in varovanju 
okolja.

Popolno čiščenje
Popolno čiščenje pršilnika se opravi po vsakem končanem 
škropljenju. Prispeva k ekonomičnem škropljenju in 
varovanju okolja. Tovrstno čiščenje odstrani ostanke škropiva 
iz pršilnika.
Popolno čiščenje obsega čiščenje vseh notranjih delov 
pršilnika in sicer glavnega rezervoarja, sesalnega filtra, 
črpalke, regulatorja tlaka in šob. Nastavitev popolnega 
čiščenje se enostavno opravi na samem pršilniku. Čista voda 
se s pomočjo črpalke črpa iz rezervoarja za izpiranje.

Delno čiščenje vitalnih delov
Delno čiščenje pršilnika ne spremeni koncentracije škropiva 
v glavnem rezervoarju. Tovrstno čiščenje je zelo primerno ob 
prekinitvah škropljenja zaradi različnih vzrokov (pomanjkanje 
časa, vremenske razmere, itn.).
Tovrstno čiščenje obsega čiščenje sesalnega filtra, črpalke, 
regulatorja tlaka in šob. Nastavitev delnega čiščenje se 
enostavno opravi na samem pršilniku. Čista voda se s 
pomočjo črpalke črpa iz rezervoarja za izpiranje. Čiščenje 
stroja se priporoča po vsaki uporabi.

Usmernik 130 ali 170
Prednost puhal z usmernikom zraka je v enakomernejši 
porazdelitvi zraka na levo in desno stran škropljenja ter po 
celotni višini nasada.
Škropljenje z usmernikom poveča kakovost škropljenja in 
zmanjša hektarsko porabo škropiva.

Multiplikator
Multiplikator skrbi za prenos momenta s črpalke preko 
kardanske gredi na ventilator. Prenos je enostopenjski z 
možnostjo izklopa vrtenja. Pri izklopljenem ventilatorju je 
možno pršilnik uporabiti tudi za druge namene (škropljenje z 
ročno škropilno palico, priprava škropiva, prečrpavanje,...).

Dvojni membranski nosilci šob
Standardno so pršilniki opremljeni z dvojnimi membranski-
mi nosilci šob in z različnimi keramičnimi vložki priznanega 
nemškega proizvajalca Lechler. Protikapni ventil onemogoča 
iztekanje tekočine.
Ob zasuku za 90 stopinj je možno posamezno šobo odpreti ali 
zapreti.

Ventilator z nastavljivimi lopaticami
Za pravilen nanos škropiva na rastlinske dele morata biti 
hitrost zraka in zmogljivost ventilatorja prilagojeni velikosti 
nasada in vegetacijski dobi. Prevelika hitrost zraka povzroča 
izgubo škropiva zaradi prevelikega odnašanja kapljic. 
Premajhna hitrost zraka pa lahko povzroči nezadostno 
zaščito nasadov.

Priključna os
Priključno os sestavljata gibljiva in toga ruda, kar omogoča 
uporabo ene ali druge.

Škropilni računalnik AG-TRONIK M1
•	 prihranek škropiva
•	 natančno doziranje in nanos škropiva
•	 možnost istočasnega škropljenja s šobami različnih 

pretokov
•	 shranjevanje podatkov o delu in analiza škropljenja

Električni (daljinski) pretočni regulator PR8
Visokotlačni regulator tlaka PR8 uvrščamo med novejše 
elektronske sisteme za daljinsko upravljanje.
Sestavljen je iz najkakovojstnejših materialov, ki 
omogočajo nemoteno delo pri visokih delovnih tlakih. 
Elektro-magnetni ventili omogočajo odpiranje in zapiranje 
škropilnih sekcij ter elektromotorna nastavitev tlaka.
•	 PR8 ECF - elektromotorna nastavitev tlaka in 

elektromagnetno odpiranje/zapiranje sekcij
•	 PR8 F - ročna nastavitev tlaka in elektromagnetno 

odpiranje/zapiranje sekcij

Dodatna oprema
Usmernik z nastavljivimi šobami
Pri tem usmerniku je možno nastavljanje šob po višini. Takšen 
način nastavitve dejansko omogoča prilagoditev škropljenja 
višini nasada.

Sistem škropljenja v terasah
Omenjeni sistem ima štiri škropilne sekcije (dve na levi in dve 
na desni strani usmernika). Vsako posamično sekcijo je možno 
upravljati z elektronskim regulatorjem. 
Ta sistem omogoča uporabniku škropljenje nasadov na 
različnih višinah.

Sistem za mešanje
Mešalna šoba omogoča mešanje škropiva in preprečuje 
nastanek usedlin kemičnih pripravkov na dnu rezervoarja.

Nastavljiv kolotek
Omogoča nastavljanje širine koloteka.

Svetlobna signalizacija
Omogoča varno vožnjo v prometu tudi ob zmanjšani 
vidljivosti. Opremljena je z zadnjimi lučmi, ki so pritrjene 
na obroč ventilatorja.

Sesalna košara
Sesalna košara je namenjena črpanju vode iz ribnikov, 
potokov, vodnjakov... Črpanje poteka preko filtra, črpalke in 
regulatorja v glavni rezervoar. Sesalno košaro enostavno 
priklopimo na bajonetni priključek pod glavnim rezervoarjem.
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