
PROFESIONALNI PRŠILNIKI 
AGP PRO

Zmanjšajmo škodljive vplive na okolje

•	 nošeni 400, 500, 600 l

•	 vlečeni 1000, 1500, 2000 l

Želja po natančnem in učinkovitem nanosu škropilnega sredstva ter zavedanje 
potrebe po zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje so bila glavna vodila pri razvoju 
novih, profesionalnih nošenih in vlečenih pršilnikov serije AGP PRO. Namenjeni 
so vsem, ki pri svojem delu zahtevajo tehnično dovršene stroje, pri katerih je prvi 
poudarek na kvaliteti ter odličnih škropilnih rezultatih.



DRUŽINA PROFESIONALNIH 
PRŠILNIKOV AGP PRO

ENOSTAVNOST 
UPORABE IN 
VZDRŽEVANJA 

EKONOMIČNOST 

PRILAGODLJIVOST 
UPORABNIKU 

ZANESLJIVOST 
DELOVANJA 

DOLGA ŽIVLJENSKA 
DOBA 

DOSTOPNI REZERVNI 
DELI
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Ogrodje in usmernik pršilnika sta v celoti pocinkana, kar zagotavlja izredno vzdržljivost 
in odpornost na kemična sredstva. Usmernik omogoča enakomerno porazdelitev 
zraka in s tem konstanten ter učinkovit nanos škropilnih sredstev na kulturo. 
Kakovost in natančnost usmernika je preverjena in potrjena s strani sadjarsko-
vinogradniškega avstrijskega združenja »Gebläseprüfung Steiermark«, ki je del 
kooperacije »Gebläseprüfungs-Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee«. 
Omenjeno združenje je pršilnike serije AGP PRO uvrstila na seznam profesionalnih 
strojev »Positivliste«, kjer so navedeni stroji, ki izpolnjujejo stroge kriterije enakomerne 
porazdelitve ter zmanjšanja nanosa zraka in škropiva ter škodljivih vplivov na okolje.



OGRODJE/PODVOZJE
Ogrodje/podvozje je robustno in vroče cinkano, kar 
zagotavlja kakovostno protikorozijsko zaščito. Možna je 
izvedba z gibljivim ojesom, za boljše sledenje traktorju. 
Kolotek je brezstopenjsko nastavljiv.

REZERVOARJI
Oblika rezervoarjev omogoča popolno izpraznitev in 
enostavno čiščenje. Izdelani so iz kakovostnega LDPE. 
Vgrajena sta dodatna rezervoarja za pranje sistema in 
rok. Glavni rezervoarji so v izvedbah 400, 500 in 600 
litrov (nošeni) ter 1000, 1500 in 2000 litrov (vlečeni).

ČRPALKE
Črpalke Comet APS 121, batnomembranskega tipa, 
omogočajo škropljenje do 120 l/min pretoka in dosega 
tlak do 50 barov. Natančna izdelava in najboljši materiali 
zagotavljajo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

REGULATOR TLAKA
Serijsko so vgrajeni kakovostni regulatorji Braglia  PR8 
ECF, s tlačnim filtrom,  za varno, daljinsko upravljanje iz 
kabine. Mogoča je izvedba s škropilnim računalnikom 
AGtronik. Vsi regulatorji so lahko opremljeni z 2 ali 4 
škropilnimi sekcijami. 

KONTROLNI PANO
Na enem mestu zbira vse funkcije, ki jih uporabnik 
pršilnika potrebuje pri svojem delu (škropljenje, čiščenje, 
črpanje, mešanje, polnjenje).

DELNO IN POPOLNO ČIŠČENJE
Vsi pršilniki so opremljeni s sistemom za popolno ali delno 
čiščenje (črpalka, regulator, šobe). Kakovostno čiščenje 
po vsaki prekinitvi dela je ključno za dolgo in zanesljivo 
delovanje pršilnika. 

OPREMA PRŠILNIKOV
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Cinkana izvedba

Črpalka Comet APS 121

Regulator Braglia PR8 ECF

Kontrolni pano
ALI STE VEDELI?

Le čist in redno vzdrževan stroj Vam bo omogočal 

natančno in brezhibno škropljenje.
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POLNJENJE IN PRIPRAVA
ŠKROPIVA

POLNJENJE Z VODO
Polnjenje pršilnika AGP PRO je možno:
•	 skozi pokrov glavnega rezervoarja, 
•	 preko sesalnega filtra s pomočjo sesalne košare.

IZPIRALEC EMBALAŽE IN CEDILA
Izpiralec embalaže kemičnih sredstev omogoča izpiranje 
ostankov v glavni rezervoar.  Nahaja se v cedilu glavnega 
rezervoarja. Na vrhu ima nameščen nastavek za 
prebadanje zaščitne folije s čimer se zmanjša nevarnost 
za polivanje škropiva.

AKTIVNO MEŠANJE
Preprečuje posedanje škropiv na dno rezervoarja in 
zagotavlja enakomerno koncentracijo iz prvega do 
zadnjega litra. Potek s pomočjo 2 injektorskih šob, ki se 
nahajata na dnu glavnega rezervoarja.

Sesalni filter

Izpiralec embalaže in cedlia



ŠKROPLJENJE

ŠKROPILNI RAČUNALNIK 
AGtronik
Škropilni računalnik predstavlja 
najsodobnejšo tehnologijo za škropljenje. 
Nadzor nad škropljenjem prevzame 
elektronika, voznik pa se lahko posveti vožnji. 
Regulator na podlagi vnesene hektarske 
porabe s pomočjo senzorja pretoka in hitrosti 
regulira pretok. 
Zaradi regulacije na podlagi pretoka je 
mogoča uporaba šob z različnim pretokom 
po višini usmernika. Podatki o opravljenem 
delu se shranjujejo, mogoč pa je tudi njihov 
prenos v excel in nadaljnja analiza.
Le vnesite želeno porabo in pričnite s 
škropljenjem. VELIK

PRIHRANEK

Z AGtronikom se ha poraba meri s senzorjem 
pretoka. Zaradi računalniškega krmiljenja 
tlaka glede na hitrost in obrabo šob se 
prihrani do 20 % škropiva.



PUHALO AGP PRO Z ENAKOMERNO PORAZDELITVIJO ZRAKA
Pršilnik je lahko opremljen z usmernikom višine 110 cm ali 170 cm. Za vinogradnike se priporoča 
uporaba usmernika višine 110 cm. Za uporabo v sadovnjakih se priporoča uporaba višjega 
usmernika s 170 cm. 

Oba usmernika omogočata enakomerno porazdelitev zraka, konstanten ter učinkovit nanos 
škropilnih sredstev na kulturo. Puhalo zajema zrak od spredaj. Tok zraka s škropivom je 
usmerjen pravokotno nazaj, kar povečuje nanos sredstva na rastline. Z izmetom škropiva 
pravokotno nazaj se tudi preprečuje prekomerni zanos škropiva na stroj ali na traktor. 

Za enakomeren in kakovosten nanos poskrbijo dvojni nosilci šob z membranskimi protikapnimi 
ventili. Šobni nosilci se prestavljajo po višini in s tem omogočajo še večjo prilagodljivost 
določenemu nasadu. Serijsko so vgrajeni keramični šobni vložki  priznanega nemškega 
proizvajalca Lechler.
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PUHALO

TEHNIČNA 
ODLIČNOST

S strani neodvisne inštitucije potrjeni rezultati, zagotavljajo 
vrhunsko nanašanje škropiva.



PUHALO
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VENTILATOR
Za pravilen nanos škropiva na rastline, mora biti zmogljivost ventilatorja prilagojena velikosti 
nasada in vegetacijski dobi. Prevelika hitrost in količina zraka, povzroča izgubo škropiva zaradi 
prevelikega zanosa kapljic. Premajhna hitrost in količina zraka lahko povzroči nezadostno 
zaščito nasada.
Pršilniki AGP PRO so opremljeni s pogonom preko dvostopenjskega multiplikatorja s prostim 
tekom, kar omogoča enostavno prilagoditev hitrosti in količine zraka.

ZAŠČITA ZA ŠOBE
Nosilci šob so zaščiteni s kovinskim 
lokom, ki preprečuje neposredno 
izpostavljenost udarcem vej in 
preprečuje morebitne lome nosilcev in 
ustnikov šob.

DOVOD ŠKROPIVA DO ŠOB
Pršilniki AGP PRO imajo prenovljen 
sistem dovoda škropiva do šob. 
Škropivo je do usmernika pripeljano 
po štirih ceveh. Na usmerniku je 
nameščen razdelilnik, iz katerega do 
posameznih šob peljejo posamezne 
cevke. Zaradi tega je čas pričetka 
škropljenja na vseh šobah usklajen.

MULTIPLIKATOR
Multiplikator skrbi za prenos 
pogona na ventilator. Prenos je 
dvostopenjski z možnostjo prostega 
teka. Pri izklopljenem ventilatorju 
je mogoče pršilnik uporabiti tudi za 
druge namene (škropljenje z ročno 
škropilno palico, priprava škropiva, 
prečrpavanje...).

ZASLONKA PUHALA
Na puhalo je mogoče namestiti fizično zaslonko, ki preprečuje izstop škropiva na posamezni 
strani puhala. Namenjena je škropljenju blizu stanovanjskih hiš in vodnih virov. Z uporabo 
zaslonke se občutno zmanjša nepotreben zanos škropiva v okolje.
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Vaš prodajalec:

Tip pršilnika Prostorninaa 
rezervoarja 

(l)

Kapaciteta 
črpalke 
(l/bar)

Število šobnih 
nosilcev

Premer 
ventilatorja 

(mm)

Max. 
kapaciteta 

zraka 
(m3/h)

Dimenzije 
AxBxC 

(cm)

Teža 
(kg)

Verzija z visokim usmernikom

AGP 400 PRO 400 120/50 18 812 87.000 160x120x185 275

AGP 500 PRO 500 120/50 18 812 87.000 160x120x185 375

AGP 600 PRO 600 120/50 18 812 87.000 160x120x185 475

AGP 1000 PRO 1000 120/50 18 812 87.000 360x120x220 670

AGP 1500 PRO 1500 120/50 18 812 87.000 380x120x220 700

AGP 2000 PRO 2000 120/50 18 812 87.000 398x120x220 720

Verzija z nizkim usmernikom

AGP 400 PRO 400 120/50 14 812 87.000 160x120x120 250

AGP 500 PRO 500 120/50 14 812 87.000 160x120x130 350

AGP 600 PRO 600 120/50 14 812 87.000 160x120x140 450

AGP 1000 PRO 1000 120/50 14 812 87.000 360x120x160 645

AGP 1500 PRO 1500 120/50 14 812 87.000 380x120x160 675

AGP 2000 PRO 2000 120/50 14 812 87.000 398x120x160 695

Priporočena medvrstna razdalja: 1,80 - 5,00 m

Priporočena višina škropljenja: do 5,00 m

Priporočena moč traktorja: 35-72/42-96 kW/KM

Kategorija priklopa: KAT. II

A=dolžina - B=širina - C=višina


