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ES IZJAVA O SKLADNOSTI 
 

Proizvajalec: 

 

AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj d.d. 

Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA 
 

izjavlja, da je proizvod : 

ŠKROPILNICA AGS 700 F 
 

izdelan v skladu z : 

1. Direktivo o strojih 2006/42/ES in direktivo 2009/127/ES o spremembah direktive 

2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov; 

2. Pravilnikom o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje 

fitofarmacevtskih sredstev (Ur.list RS, št. 37/2001 ); 

3. Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pridobitvi certifikata o 

skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Ur.list RS, št. 

80/2001); 

4. Pravilnikom o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za 

naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Ur.list RS, št. 80/2002 ). 

 

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 

razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009); 

SIST EN ISO 4254-6:2010/ AC:2011 - Popravek AC:2011 k standardu SIST EN ISO 4254-

6:2010; 

SIST EN ISO 12100:2011 - Varnost strojev– Splošna načela načrtovanja– Ocena tveganja in 

zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010);  

SIST EN ISO 13857:2008 - Varnost strojev – Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg 

nevarnih področij z gornjimi in spodnjimi udi. 

 

 

Kranj, 3.9.2014 

 
Vodja proizvodnje:        Direktor: 

(odg. za teh.dokumentacijo) 

Matjaž Kuhar, dipl.ing.       Jan Šinkovec 
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Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste ga izkazali z izborom škropilne naprave AGROMEHANIKA za kemično 

zaščito rastlin. Zanesljivost in zmogljivost naprave bo odvisna od vaše skrbnosti do naprave. Pred priključitvijo 

škropilne naprave na traktor, skrbno preberite navodila za uporabo in jih pri rokovanju s strojem tudi 

upoštevajte. Navodila vsebujejo bistvene podatke za učinkovito in varno uporabo ter dolgo življenjsko dobo 

stroja.  

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 letne poljske posevke. Konstrukcijska zasnova omogoča 

lahko dostopnost do vitalnih elementov škropilnice in enostavno rokovanje. Robustna konstrukcija, kvalitetni 

sestavni elementi in veliko dodatne opreme pa omogoča uporabniku zanesljivo delovanje in optimalno porabo 

škropiv in energije. 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 ostalih solnih raztopin; 
- vode, katere temperatura presega 40°C ali je nižja od 5°C; 
- kakršnegakoli laka ali firneža; 
- hitro topečih razredčil; 
- olj in masti; 
- tekočin, ki vsebujejo granulate ali plavajoče trde delce. 

2 ZDRAVSTVENO-VARNOSTNA OPOZORILA IN UKREPI 

2.1 VARNOSTNI ZNAKI 

Znak na levi je opozorilni varnostni znak in se normalno nahaja na stroju v sklopu z 

drugimi znaki. 

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, ki so v navodilih za 

uporabo vašega stroja. Poskrbite, da bodo znaki dobro vidni na stroju. 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 s strojem ter kontrolnimi enotami. 

 

 

 

NE DOPUSTITE NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM UPRAVLJANJA S STROJEM! 

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

zmanjša funkcijo, kot tudi varno upravljanje stroja ter lahko skrajša njegovo življenjsko dobo. 
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2.3 PRIPRAVLJENOST NA NEVARNOSTI 

Bodite pripravljeni na nenadni požar. Poskrbite, da boste pri delu imeli 

vedno na voljo škatlo prve pomoči in gasilni aparat. Poskrbite, da boste 

imeli na vidnem mestu telefonske številke vašega zdravnika, prve pomoči, 

ambulante, bolnišnice in gasilske službe. 

 

2.4 ODSTRANITEV NEPOOBLAŠČENIH OSEB 

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

(padec s stroja ali se poškoduje z strojem). Oseba, ki se vozi na stroju lahko 

vpliva na voznika, ko opravlja s strojem, ter spreminja težišče stroja. Oseba 

na stroju ovira voznikov pregled in lahko vpliva na nezanesljive delovne 

pogoje na stroju. Ne dopustite nepooblaščenim osebam, da bi pristopale k 

stroju. 

 

VOŽNJA NEPOOBLAŠČENIH OSEB NA STROJU JE PREPOVEDANA! 

 

2.5 VARNOST PRI ROKOVANJU S KEMIČNIMI SREDSTVI 

S kemičnimi sredstvi rokujte zelo pazljivo, tako da se izognete 

morebitnim poškodbam, ter nevarnostim, tako za zdravje kot 

onesnaženje okolja: 

- Bodite zelo previdni pri rokovanju s kemičnimi sredstvi. 

Poskrbite, da se kemičnih sredstev ne boste neposredno dotikali. S 

kemičnimi sredstvi rokujte tako, kot bi ravnali s strupi. 

- Izberite kemična sredstva, ki so najmanj nevarna za vaše 

zdravje, najbolj učinkovita in lahko topljiva.  

- Vedno preberite navodila za uporabo, ki so nalepljena na 

kemičnih sredstvih. Upoštevajte uredbe, varnostne ukrepe in 

uporabljajte navodila. 

- Pri delu uporabljajte zaščito dihal, kot je plinska maska, 

čelada 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. 

Filter menjavajte redno! 

- Izbirajte »varnejša« kemična sredstva. Pri uporabi kemičnih 

sredstev uporabljajte sredstva, ki manj dražijo kožo in ne oddajajo 

prahu. 

- Pri izbiri kemičnih sredstev, dajte prednost sredstvom, ki so »varneje« pakirane. Kemična sredstva 

pripravljajte na svežem zraku, med pripravo izklopite stroj v načelu da bi zmanjšali nevarnost razlitja 

kemičnih sredstev. 
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- Kemična sredstva pripravljajte v brezvetrju oziroma v zatišnem delu. 

- Poskrbite, da bo vaš stroj redno čiščen, saj si s tem zmanjšujete možnost neposrednega stika s 

kemikalijami. 

- Med pripravo in mešanjem kemičnega sredstva uporabljajte orodja, ki se uporabljajo v ta namen: 

litražna skala, merilna orodja, lijak, vedro. Orodja redno čistite. 

- Ne pripravljajte več kemičnih sredstev, kot jih potrebujete. 

- Poskrbite, da vaš delavnik, kjer uporabljate kemična sredstva, ne bo daljši od osem ur. Izogibajte se 

stresom in močnim fizičnim obremenitvam. 

- Pred škropljenjem in osem ur po škropljenju ne zaužijte 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 izperite vaše roke in obraz. 

- Poskrbite, da bo onemogočen dostop k stroju otrokom in živalim, dokler le ta ni dobro očiščen. 

- Po uporabi stroja, stroj očistite in postavite v primeren prostor, tako da nepooblaščenim osebam ne 

mogoč dostop do stroja. 

- Po delu s kemičnimi sredstvi se temeljito okopajte. 

- Očistite in operite stroj po vsaki uporabi in pred vsakimi vzdrževalnimi deli. 

- V primeru, da imate v času dela s kemičnimi sredstvi kakršenkoli zdravstveni problem, se posvetujte z 

vašim zdravnikom, ter poskušajte vzpostaviti stik z prodajnim agentom, ki skrbi za kemična sredstva. 

- Če ste doživeli nesrečo, pri kateri je bilo vpleteno kemično sredstvo, predlagamo sledeče varnostne 

ukrepe: 

 Oči in koža: sperite z veliko čiste vode 

 Grlo in požiralnik: pijte vodo (ne mleka!) 

 Dihalne poti: svež zrak 

2.6 OZNAČEVANJE Z ZNAKI NEVARNOSTI, GLEDE NA STOPNJO 

NEVARNOSTI 

Na embalaži kemičnih sredstev so natisnjeni znaki nevarnosti, s katerimi je izražena stopnja nevarnosti. Če je le 

možno, se izogibajte kemičnim sredstvom, pri katerih je na embalaži vtisnjen opozorilni znak lobanje ali ostalih 

simbolov, ki opozarjajo, da ima kemično sredstvo razjedljiv efekt. Če na embalaži ni znakov, ki opozarjajo na 

nevarnost, to še ne pomeni, da kemično sredstvo ni škodljivo ali nevarno. Četudi uporabljate škropiva brez 

natisnjenih nevarnostnih znakov, morate biti skrajno previdni, saj so prav tako v primeru dolgotrajnejšega 

rokovanja z njimi lahko škodljivi za vaše zdravje. 

 

Znaki nevarnosti, ki jih lahko zasledite na embalaži kemičnih sredstev: 

 

      
          1             2              3            4             5            6 
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1. strupeni materiali - v primeru strupov ali zelo strupenih kemičnih sredstev; 

2. škodljive in razdražljive snovi - v primeru, ko so kemična sredstva škodljiva za zdravje in dražeča za 

kožo; 

3. korozivne snovi - za kemična sredstva, ki imajo razjedljiv efekt; 

4. oksidajoče snovi - pri kemičnih sredstvih, ki imajo efekt oksidacije; 

5. vnetljive snovi - za kemična sredstva, ki so vnetljiva; 

6. eksplozivne snovi - za kemična sredstva pri katerih je nevarnost eksplozije. 

2.7 NEVARNOST PRED MEHANSKIMI POŠKODBAMI 

    
 

- Ne dotikajte se stroja med obratovanjem; 

- ne odstranjujte znakov nevarnosti in zaščitne opreme iz stroja; 

- ne prekoračujte tlaka v pnevmatikah; 

- redno vzdržujte pnevmatike; 

- če želite uporabljati stroj v cestnem prometu, mora biti opremljen s svetlobno signalizacijo in znaki, 

kot to določajo cestno prometni predpisi; 

- ne vstopajte v rezervoar v času priprave ali čiščenja; 

- nikoli ne nastavite delovnega tlaka višje od 15 bar-ov (najvišji dovoljeni tlak na škropilnicah); 

- ne pričnite z delom, dokler se ne prepričate, da okoli delovnega prostora 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 cevi so lahko pod visokim tlakom in lahko poškodujejo kožo ter v primeru, da 

pridejo pod kožo, povzročajo nevarne poškodbe. 

- Nikoli ne poskušajte demontirati hidravlične cevi ali 

druge hidravlične napeljave, ko je le ta pod visokim tlakom. 

Preden pustite hidravlični sistem v pogon se prepričajte, če je 

povezava varna. 

- Pri ugotavljanju mesta puščanja hidravlične napeljave, 

si pomagajte s kartonom - lepenko. V primeru, da rokujete 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. 
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2.9 DELOVNO MESTO UPRAVLJALCA STROJA 

- Za upravljanje s škropilnico zadostuje en upravljalec in ne potrebuje pomočnika. Upravljalec 

škropilnice je obenem tudi voznik traktorja; 

- s strojem lahko upravlja oseba starejša od 18 let, ki je zanesljiva in izpolnjuje znanja, ki so potrebna pri 

natančni in varni uporabi škropilnih naprav; 

- oseba mora biti zdrava - mentalno in fizično; 

- operativna dela in vzdrževanje na škropilnicah lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki je strokovno 

usposobljena za ta dela; 

- upravljalec stroja mora opraviti zdravniški pregled (skladno z lokalnimi predpisi); 

- delovno mesto upravljalca stroja je 1 meter okoli stroja in traktorja; 

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

hermetično zaprto kabino, v kateri je možno ustvariti nadtlak s prezračevanjem svežega zraka, ki 

onemogoči vstop kemično onesnaženemu zraku v kabino; 

- v času škropljenja naj upravljalec 90% - 95% delovnega časa preživi v kabini, tako da bi kemična 

sredstva čim manj vplivala na njegovo zdravje. Če se pojavi kakršnakoli motnja v delovanju telesnih 

organov ali slabost, naj si upravljalec nemudoma povezne zaščitno masko. Kakorkoli že, najbolje je 

takoj zapustiti delovno področje in se zateči v čisto okolje. 

2.10 OSEBNA ZAŠČITA 

- Upravljalec stroja med delom uporablja 

dobro zapeta oblačila in uporablja učinkovito 

zaščitno opremo. 

-  Upravljalec stroja lahko pride v kontakt 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 upravljalca stroja, zaradi tega ne poslušaj 

glasbe s slušalkami med delom. 

 

OPOZORILO: Da preprečiš vdihavanje in vstop kemikalije skozi usta, med delom z njimi ne 

kadi, ne jej in ne pij! 

 

2.11 ZAŠČITA DIHAL 

Za varno zaščito dihal so na razpolago različice mnogih filtrov in mask. 

- Priporočljiva je uporaba zaščitnih mask za zaščito celega obraza, 

opremljeno z kombinacijami različnih filtrov (filter za plin-dim). Za učinkovito 

zaščito je priporočljiva uporaba zaščitne čelade, v kateri se  doseže nadtlak 

svežega zraka. 

- Preverite, če uporabljate primeren filter: 

 A (rjav): se lahko uporablja pri večini organskih kemikalijah; 

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

 P (bel): se lahko uporablja samo pri tekočih ali prašnih 

kemikalijah; 
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  Kombinacija rjavo/bel filter označen A2P2 pri Evropski uniji se lahko uporablja pri večini 

organskih kemikalijah. 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 

procentov. P2 pomeni da je zaščita dimnega filtra drugega (2) razreda. 

  Kombinacija B sivo/bel filter se mora uporabljati v primeru dela z anorganskimi kemikalijami. 

 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. A2P2 filter 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: 

 določeni strupeni elementi nimajo vonja, 

  koncentracija strupa je lahko pod nivojem našega čutnega zaznavanja, 

 vohanje nekaterih elementov lahko poškoduje sluznično nosno membrano. 

- Vedno preverite rok trajanja filtra. 

 

Po uporabi mora biti filter hermetično zaprt. 

 

 

2.12 ZAŠČITA KOŽE 

Za zaščito kože je potrebno nositi sledeča oblačila: 

- Gumijaste rokavice za uporabo v kmetijstvu in vrtičkarstvu za zaščito rok, ki morajo biti dovolj dolge. 

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

pudrom. 

- Vodno in kemično odporne gumijaste ali neoprenske škornje. 

- 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 po uporabi. Nikoli ne škropite v mokrih oblačilih: to lahko povzroči 

močen kontakt z vašo kožo. Bodite zelo pozorni v primeru poškodbe vaše 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 vašo 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. 

Vašo 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. 
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2.14 VARNO DELOVANJE 

Pred začetkom dela mora upravljalec stroja preveriti pravilno in varno delovanje stroja. 

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

potrebno prilagoditi smeri vetra. 

- V primeru dela z dvema škropilnima strojema hkrati, upravljalca ne smeta eden drugemu onesnaževati 

atmosfere delavnega območja.  

- Med delom s kemikalijami in v škropilnem območju ne imejte nikoli s seboj osebnih stvari. Pred jedjo 

temeljito umijte roke in obraz ter sperite usta s čisto vodo. 

- Pred uporabo kemikalij preverite delovanje stroja s čisto vodo. 

-  Črpalka stroja dobiva moč iz priključne gredi traktorja preko kardanske gredi. Elementi pogona lahko 

povzročijo hude nesreče, zato se držite sledečih navodil:  

 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. 

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

 Kardansko gred priklopite in odklopite le pri ustavljenem motorju. 

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

coni stroja ni ljudi ali živali. 

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

je ključ za zagon izvlečen. 

 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!  

 

2.15 VARNO VZDRŽEVANJE 

- Pred začetkom dela se poučite o delu servisiranja. Delovno mesto vzdržujte čisto in suho. 

- Ne mažite, popravljajte ali nastavljajte stroja, če je le-ta v gibanju! 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, v kolikor ste uporabljali za škropljenje amonijev nitrat ali 

katerokoli kemikalijo, ki ga vsebuje, stroja pa predhodno niste dosledno očistili. 

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

- Podprite in montirajte varno vse dele, ki jih je potrebno 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-akumulatorju, preden začnete s kakršnokoli 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. 
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2.16 VOŽNJA PO CESTI 

Ne vozite stroja po javnih cestah, če pa že, se je potrebno držati sledečih navodil: 

- stroj, priključen na traktor, vozite po cesti le takrat, ko v rezervoarju ni škropiva. Maksimalna hitrost 

traktorja s polnim rezervoarjem vode naj ne preseže 15 km/h. 

- stroj priključite na traktor le, če obremenitev na kolesa ne presega maksimalne dovoljene teže. Po 

priključitvi stroja mora najmanj 25% teže traktorja biti na krmiljenih kolesih. Te vrednosti lahko 

dosežete s dodajanjem uteži spredaj in odvzemanjem uteži zadaj. Odločitev o tem lahko sprejmete na 

podlagi tehtanja pred prvim obratovanjem. 

- stroj 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 strojem, upoštevajte cestnoprometne predpise. 

- med vožnjo po cesti naj bo škropilna garnitura dvignjena na primerno višino. V dvignjenem položaju 

učvrstite 3-točkovno vpetje traktorja tako, da preprečite nenaden padec ali zdrs stroja ter njegovo 

bočno nihanje. 

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): 

- takoj prekinite z delom; 

- slecite mokra oblačila; 

- ostanite mirni; 

- če čutite slabost zaradi zaužitja kemikalij, poizkusite 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 efekt zastrupitve. 

2.18 PREDPISI GLEDE UPORABE STROJA 

Upravljalec stroja in uporabnik stroja morata poznati predpise, ki se nanašajo na zaščito rastlin. 
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3 VARNOSTNI ZNAKI NA STROJU IN NAVODILA ZA UPORABO 

Obstajajo varnostni in opozorilni znaki na stroju in v navodilih za uporabo. Da bi zagotovili vašo varnost, 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. 

 

POZICIJA OBLIKA ZNAKA OPIS 

1 Najvišji dovoljeni delovni tlak na manometru – rdeča črtica na manometru 

2 Znak za upravljalne elemente – 0 zaprto, 1 odprto ali puščica za smer pretoka 

3 

 

Smer vrtenja in število vrtljajev pogonske gredi traktorja 
(PTO) 

4 Evidenčna tablica-glej stran 21! 

5 

 

Znak za rezervoar, namenjen pranju rok (polnjenje s čisto 
vodo) 

6 

 

Dovoljena najvišja hitrost stroja 

7 

 

Splošni varnostni znaki 
 

 

 

8 Litražna skala 
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Dobro se naučite upravljati s strojem in v nobenem primeru ne dovolite, da upravlja s strojem oseba, ki 

ni seznanjena z navodili! V spodnji tabeli je opis posameznih varnostnih znakov. 

 

 
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 bar)! 

 

Opozorilo: ne približujte se 
rotirajočim 
pogonskim gredem ! 

 

Opozorilo! 
Smer vrtenja kardanske gredi 

 

Opozorilo! 
Pred prvo priključitvijo 
naprave preberite navodilo 
za uporabo!  

Prepoved čiščenja, mazanja 
ali servisiranja naprave, ko je 
v pogonu! 

 

Prepoved gibanja v 
delovnem območju stroja 

 

Prepoved kajenja med 
delom! 

 

Prepoved odstranjevanja 
varnostnih zaščit na stroju 
med njegovim delovanjem! 

 

Prepoved vstopanja v rezervoar 

 

Priporočilo! 
Preberi navodilo za uporabo! 

 

Priporočilo! 
Uporaba zaščitne maske med 
delom, če kabina ni ustrezno 
konstruirana. 

 

Priporočilo! 
Uporaba zaščitnih rokavic 
med delom! 

 

Priporočilo! 
Uporaba zaščitne delovne 
obleke! 

 

Priporočilo! 
Uporaba ščitnikov za sluh 
med delom (velja samo za 
pršilnike)!  

Čista voda za pranje rok. 
Pozor: voda ni pitna! 
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4 NAKALADANJE IN RAZKLADANJE  

4.1 RAZKLADANJE Z DVIGALOM 

Na stroju se nahajajo točke vpetja 

- D ve točke vpetja spredaj (slika 1/1) 

- Ena točka vpetja pa je zadaj (slika 2/1) 

 

 

OPOZORILO 

Pri razlaganju stroja z dvigalom so na 

sliki označena mesta (slika 1 in 2) na 

katere se zapnejo dvižni trakovi  
      

      Slika 1 

        

      Slika 2 

 

POMEMBNO 

Dvižni trakovi ne smejo imeti 

nižjo minimalno nosilnost od 300 

kg 
 

 

 

 

 

4.2 RAZKLADANJE Z VILIČARJEM 

 

 Dodatni rezervoar ima ogrodje narejeno 

tako, da spodnji del omogoča varno 

nalaganje,skladanje in transport z 

viličarjem. 

To je omogočeno s sprednje in zadnje 

strani kot je prikazano na sliki 3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Slika 3 

 

1 

1 

2 
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5 OPIS 

Dodatni prednji rezervoar tipa AGS 700 F je sodoben koncept z ozkim polietilenskim rezervoarjem , z 

zaobljenimi robovi, gladkimi notranjimi stenami in nagnjenim dnom. Konstrukcija prednjega rezervoarja 

zagotavlja kratko težiščno razdaljo od traktorja, dobro mešanje škropiva, popolno izpraznitev rezervoarja in 

lahko čiščenje. 

Prednji dodatni rezervoar sestavljajo: nosilno ogrodje s kemično odpornim polietilenskim rezervoarjem in 

nalivnim sitom; centrifugalno črpalko; sesalni filter, tropotni ventili , ročni in električno krmilni. 

V nadaljevanju so podrobno opisani glavni sestavni deli prednjega rezervoarja in rokovanje z njim, drugi del 

kataloga pa obsegajo katalog rezervnih delov. 
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5.1 SESTAVNI DELI  PREDNJEGA REZERVOARJA 

 

1. Ogrodje 

2. Sesalni filter 

3. Tropotni ventil (sesanje – mešanje, prečrpavanje) 

4. Centrifugalna hidravlično gnana črpalka  

5. Glavni rezervoar 

6. Izbirni elektro ventil  ( mešanje –prečrpavanje)  

7. Tropotni ventil za izpiranje sita ali pa izpiranje embalaže 

8. Ventil za izpust 

9. Pokrov z nalivnim sitom 

10.  V situ je izpiralec impalaže 

11. Stopnica 

12. Nivokaz 

13. Kolesa  za premikanje dodatnega rezervoarja 

14. Vtičnici za signalizacijo in krmilni ventil 

15. Priklop sesalne cevi 

16. Signalizacija 

17. Krmilna omarica z priključnimi kabli 

 

 

 

1

2

 
 

 
12 

6 

 

 

4 

5 

1

1 

9,10 

 7

 
 

 
12 

1

 
 

 
12 

1

3 
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5.2 EVIDENČNA TABLICA IN IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

5.2.1 EVIDENČNA TABLICA STROJA 

 

Nahaja se na prednjem delu nosilnega okvirja stroja in označuje: 

- ime in naslov proizvajalca stroja, 

- tip proizvoda, 

- model, 

- dovoljen max. delovni tlak, 

- maso praznega stroja, 

- dovoljeno skupno maso stroja, 

- leto izdelave, 

- serijsko številko in 

- certifikat o ustreznosti stroja. 

 

 

  

1

7 
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5.2.2 EVIDENČNA TABLICA ČRPALKE 

 

Pritrjena je na sami črpalki in označuje: 

 

- ime in naslov proizvajalca 

črpalke 

- tip črpalke 

- nazivni pretok, 

- Max. delovni tlak, 

- serijsko številko črpalke. 

 

 

 

 
Pri naročilu rezervnih delov morate prodajalcu navesti vse podatke, ki so navedeni na evidenčni 

tablici. 

 

 

5.3 FUNKCIJSKA SHEMA AGS 700 F 

 
 

 

1. Ventil za izpustom 

2. Tropotni izbirni ventil ( sesanje – mešanje,prečrpavanje) 

3. Sesalni filter 

4. Črpalka 

5. Tropotni izbirni ventil ( izpiranje sita – pranje embalaže) 

6.Elektro ventil za izbiro mešanje - prečrpavanje 

5 

6 

9 

8 

7 

4 

2 

2 

3 

1

0 

1 
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7. Izpiralec sita 

8. Ventil za pranje embalaže 

9. Mešalne šobe 

10. Nepovratni ventil na povezavi z glavnim rezervoarjem  škropilnice 

 

 

6 PRIKLOP PREDNJEGA REZERVOARJA  NA TRAKTOR 

Prednji rezervoar je konstruiran za priključitev na traktorski tritočkovni sistem II. kategorije 

(premer vpenjalnih sornikov 28 mm). 

Prednji rezervoar vpnite na traktorski tritočkovni sistem in ga zavarujte z zatiči. Zatem prednji 

rezervoar z nastavljivo prečko poravnate tako, da gre pri dvigu in spustu čim bolj vzporedno ( 

čim bolj vodoravno).  

 

 
 

OPOZORILO: Pri prvem dvigovanju upoštevajte težo polnega prednjega  

rezervoarja!  

 

Splošno priporočilo pred uporabo prednjega rezervoarja: 

- Povečan tlak v gumah ( glej navodila za uporabo traktorja) 

- Zagotovite,da bo prednji rezervoar povezan z zadnjim kot prikazuje funkcijska shema 

- Zagotovite, da bodo hidravlične cevi hidravličnega motorja črpalke pravilno priključena 

- Zagotovite, da bodo priključena svetlobna signalizacija in krmilni ventil 
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7 PODROBNEJŠI OPIS Z NAVODILI ZA DELO 

 Ogrodje stroja je jeklene varjene konstrukcije, v katero je vpet rezervoar, v spodnjem delu so vgrajeni črpalka, 

sesalni filter ter ventili za krmiljenje pretoka. Na ogrodje so nameščena štiri kolesa, katera lahko ko je rezervoar 

pritrjen na traktor, snamemo in jih namestimo z gornje strani. Na prednjem delu stroja je pritrjena signalizacija 

in sesalna cev, na zadnjem delu pa tritočkovno vpetje za priklop na traktor.  

7.1 GLAVNI REZERVOAR 

Rezervoar je izdelan 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 rezervoarja se nahaja pokrov s cedilom. Pri polnjenju rezervoarja s škropivom ali 

vodo, ne odstranjujte cedila! 

 

OPOZORILO: Pri delu s škropivi uporabljajte zaščitne rokavice! 
 
 

Na prednji strani rezervoarja je gravirana litražna skala, ob njej pa je nameščena prozorna cev, v kateri 

se prosto giblje (plava) kroglica rdeče barve, za lažje vizualno odčitavanje količine kemičnega sredstva 

v rezervoarju. 

7.1.1 POKROV REZERVOARJA AGS 700 F 

 

Pokrov rezervoarja je sestavljen iz dveh delov. 

Manjši na sredini je namenjen lažjemu polnjenju 

rezervoarja z vodo. Priporočamo, da uporabljate 

čisto vodo. Pokrov odprete z odvijanjem v levo, 

zaprete pa s privijanjem v desno. Med 

škropljenjem mora biti pokrov rezervoarja 

zaprt. 

 

V primeru, da ima rezervoar pokrov, kot je prikazan na spodnji sliki, pri polnjenju rezervoarja 

nikoli ne vtikajte cev skozi pokrov v rezervoar, oz. ne dopustite stika med škropivom in 

polnilno cevjo, ker lahko pride do onesnaženja dovodnega dela cevi. Zaradi padca tlaka v cevi 

lahko škropivo steče nazaj v polnilno cev. 
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7.2 PRIKLOP NA ZADNJI REZERVOAR 

 
Povezava med prednjim in zadnjim rezervoarjem naj bo speljana po desni strani traktorja kot je razvidno na 

spodnji sliki. Pri tem je treba paziti, da nebi povezovalna cev prišla med kolesa, to pomeni,da mora biti trdno 

povezana na traktor. Cev je priklopljena spredaj in zadaj z hitrim priklopom. 

  

Priklop na zadnji rezervoar  mora vsebovati nepovratni ventil, da nebi prišlo do pretakanj tekočine iz zadnjega 

rezervoarja v prednji, ko se pelje po klančini navzdol. Spodaj so elementi, ki pridejo vgrajeni v zadnji rezervoar, 

nepovratni ventil in koleno naj bosta znotraj rezervoarja in pazite tudi na smer ventila, zaprt mora biti i 

zadnjega rezervoarja  na ven. 

  

Priklop na zadnji 

rezervoar 

Nepovratni 

ventil 2˝ 

Koleno  2˝ 

Hitri priklop  2˝ 

Dvovijačnik 2˝ 

Ploščato gumi 

tesnilo 
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7.3 MEŠALNA ŠOBA 

Za boljše mešanje je škropilnica opremljena 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 ročica razvodnega 

ventila v navpičnem položaju in obratno. Med 

pripravljanjem škropiva in vožnjo do njive 

priporočamo, da je mešalna šoba v delovanju. 

 

 

 

 

 

7.4 FUNKCIJE ROČNEGA TROPOTNEGA VENTILA (GLEJ SLIKO) 

S tem ventilom izbiramo med sesanjem iz vodnjaka in sesanje iz rezervoarja , posledično mešanje-prečrpavanje. 

Ko je ročica obrnjena v desno, kot je na sliki je v funkciji mešanja ali prečrpavanja, odvisno od izbire elektro-

krmiljenega tropotnega ventila.  

Ko pa je ventil obrnjen v levo pa sesamo izključno samo iz zunanjega vira preko sesalne košare , sesalne cevi , 

filtra ,črpalke v prednji rezervoar ali pa polnimo direktno v glavni rezervoar,  takrat ko je elektro-krmilni ventil 

odprt v smeri prečrpavanja.  
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7.5 FUNKCIJE ELETROKRMILNEGA TROPOTNEGA VENTILA (GLEJ SLIKO) 

Elektro krmilni ventil se opravlja preko krmilne 
omarice, na kateri je stikalo z njim pa izbiramo med 
mešanjem in prečrpavanjem v glavni rezervoar , kot 
je vidno na spodnji sliki. S stikalom izberemo  
prečrpavanje,  sveti  kontrolna  luč na panelu,  ko pa 
izberemo s stikalom mešanje, pa ne sveti.  
 
Na sliki sta prikazana ventil in krmilna omarica 
 
 

 

7.6 SESALNI FILTER 

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

regulatorjem. Gostota filtrskega vložka je 50 MASH. 

7.6.1  ČIŠČENJE VLOŽKA FILTRA 

 

Najprej obrnemo ročico na tropotnim ročnim ventilom na zunanje polnjenje( glej poglavje 7.4), nato ventil, 

kateri je pritrjen na pokrov filtra odpremo ( obvezno podstavimo lovilno posodo, da se vsa tekočina ujame). Po 

izpustu vse tekočine  odvijemo (smer proti urnemu kazalcu) holandsko matico na pokrovu filtra in filtrski vložek 

odstranimo ( glej spodnje slike) . Očistite filtrski vložek in sestavite filter v obratnem vrstnem redu.  

 

 
 

OPOZORILO: 

Pri čiščenju filtra uporabljajte zaščitne rokavice! 

Pred vsakim polnjenjem rezervoarja očistite filtrski vložek 
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7.7 PRIPRAVA ŠKROPIVA  

Pripravo škropiva  se vrši skozi pokrov  rezervoarja. Ker je na pokrovu montiran izpiralec sita, mora biti ventil za 

izpiralec med pripravo škropila zaprt, kar je vidno tudi na spodnji sliki 

 

 
 

Preko stopnice nam je omogočen lažji dostop do pokrova rezervoarja  in sita. Ko je pokrov odstranjen, lahko 

preko sita vnesemo koncentrat škropiva. 

Na dnu sita je pritrjen izpiralec embalaže. 

Ko zapremo pokrov rezervoarjav ventil obrnemo. Pri tem aktiviramo izpiralec sita in izperemo koncentrat 

škropiva v rezervoar. 

  

 

 

OPOZORILO: Pri delu s škropivi uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitno 
obleko! 
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7.8 PRIKLJUČITEV SESALNE KOŠARE 

Sesalno cev z sesalno košaro priključimo na sesalni vod, ki je na levi strani spredaj. 

S črpalko zalito z vodo in zalitim sesalnim vodom je možno črpanje do 1,5m nad vodno gladino. 

 

 
 

V primeru koriščenja vode iz naravnih virov je potrebno biti skrajno pazljiv, saj nepravilno 

rokovanje pri polnjenju lahko privede do njihovega onesnaženja (vsebina lahko steče iz 

rezervoarja), zato upoštevajte navodila za pravilno ravnanje s tropotnim ventilom, opisana v 

 poglavju 7.4 ) . 

 

7.9 VENTIL ZA PRANJE EMBALAŽE 

   
Ventil je namenjen pranju embalaže tekočih kemičnih zaščitnih sredstev. Nameščen je znotraj polnilne posode, 

če pa škropilnica z njo ni opremljena, pa znotraj glavnega rezervoarja v bližini ali na dnu nalivalnega cedila. 

Preko cevi je povezan z razvodnim ventilom na regulatorju tlaka, glej poglavje 7.6 (največkrat v povezavi z 

mešalno šobo). Ko želite očistiti embalažo, le-to odprete, jo potisnete preko šobe do omejilca in nato skupaj z 

omejilcem pritisnite proti steni rezervoarja ali dna nalivalnega sita. Pri tem se odpre ventil in aktivira vrtljivo 

šobo, ki temeljito očisti embalažo. Pri odmiku embalaže ventil zapre pretok tekočini. Z izpiralno šobo lahko pred 

doziranjem zaščitnega sredstva v rezervoar prebijete zaščitno folijo pod pokrovom embalaže, tako da ne pride 

do kontaminacije okolice. 

 

 

OPOZORILO: Pri delu s škropivi uporabljajte zaščitne rokavice!  
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8 ČRPALKE 

Na dodatnem rezervoarju je vgrajena centrifugalna črpalka gnana s hidravličnim hidromotorjem. To je visoko 

zmogljiva črpalka, s katero dosežemo pretok do 600 l/min in do max. delovnega tlaka 3,5 bara. Za zagotovitev 

teh parametrov pa je potrebna dobava od 35 do 42 l/min hidravličnega pretoka. 

Hidravlični motor ima vgrajen nepovratni ventil, tako da je smer centrifugalne črpalke že v naprej določena,. V 

primeru  premaknitve ročice hidravličnega ventila v napačno smer, odpremo tlačni tok proti povratnemu 

ventilu , s tem pa nam tlak naraste do maximuma, centrifugalna črpalka pa nebo delovala.. Če ročico ventila 

premaknemo  v nasprotno smer, nam črpalka prične delovati.  

 
 

 
OPOZORILO: Pred  vsako uporabo mora biti črpalka polna vode( zalita z 
vodo prek nalivnega čepa ), drugače lahko pride do poškodbe centrifugalne 
črpalke 
 

 

 

8.1 PO UPORABI 

Nekatera kemična sredstva vplivajo na življenjsko dobo vitalnih delov črpalke, kot so gumijasta tesnila. Zato je 

potrebno čim prej po vsakem škropljenju črpalko temeljito sprati s čisto vodo. To storite tako, da skozi črpalko 

prečrpate nekaj čiste vode. Črpalka naj obratuje nekaj minut.  

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

 

 

Po uporabi je obvezno dobro oprati  črpalko in vse dele prednjega 

rezervoarja 
 

 

 

Nalivni čep črpalke  

Izpustni čep črpalke 

Priklop hidravličnih 

gibkih cevi z hitrimi 

spojkami 
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8.2 TEHNIČNI PODATKI 

 

 

 

 
Globina črpanja je s to črpalko ko je zalita z vodo, je 1,5m nad gladino vode. 

 

9 ČIŠČENJE PREDNJEGA REZERVOARJA 

Po vsaki uporabi je potrebno 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 bar; odvisno od šobe). Pri tem se 

poslužite dodatnega rezervoarja za izpiranje. 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 z vašo svetovalno službo. 

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

zajetij, jarkov in vodnjakov itd. 

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

priporočamo, da škropivo pretočite v glavni rezervoar, prednji rezervoar pa očistite. 

V primeru, da ste morali nepričakovano prekiniti škropljenje, škropilne naprave pa niste očistili, 
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morate onemogočiti dostop do škropilne naprave ostalim ljudem in živalim.  

 

POMNI: 
- Očiščena škropilna naprava je varna naprava. 

-  Očiščena škropilna naprava je pripravljena za delo. 

- Očiščeno škropilno napravo kemična sredstva in topila v njih ne uničujejo. 

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

primerne nevtralizatorje škropiv, če je potrebno (glej priporočilo proizvajalca škropiv). 

V primeru, da uporabljate detergente, mešanico vode in detergenta, ga nalijte v prednji  rezervoar, vključite 

črpalko, odprite razvodni ventil za mešanje, in šele po nekaj minutah odprite razvodne ventile za prečrpavanje v 

glavni rezervoar. Pri tem pazite, kje izpuščate čistilno sredstvo. Nekateri detergenti učinkujejo šele čez čas, zato 

je postopek čiščenja daljši (glej navodilo proizvajalca). 

 

OPOZORILO: Z detergenti ravnajte previdno; sledite navodilu proizvajalca detergenta! 

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. Dobro očistite 

vse filtre in pri tem pazite, da ne poškodujete tkanine na filterskem vložku. V primeru, da je filterski vložek 

poškodovan, ga zamenjajte z novim. Čiščenja  sesalnega filtra je opisano v poglavju 7.6.1.  

 

 

OPOZORILO: V primeru čiščenja škropilnice z visokotlačnim agregatom za pranje, je 

priporočljivo po čiščenju namazati vse gibajoče dele! 
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10 VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE PO SEZONI 

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

skladiščenjem temeljiteje očistite celotno škropilnico zunaj in znotraj (regulator, črpalko, cedila, izbirne ventile, 

šobe…). Po končanem čiščenju poskrbite, da bo voda iztekla iz ventilov, filtrov, črpalke, šob…. Vzdrževalnih del 

se lotite po temeljitem čiščenju. 

10.1 CEVI 

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

veliko zamudo sredi škropljenja med sezono. 

10.2 BARVA 

Nekatera škropiva vsebujejo topila, ki slabo vplivajo na barvo. Na delu, kjer je barva poškodovana odstranite rjo 

in s čopičem nanesite novo. 

10.3 REZERVOAR 

Preverite, da v rezervoarju ni ostankov škropiva. Kemični ostanki ne smejo ostati v škropilni napravi dlje časa, 

saj hitro zmanjšujejo življenjsko dobo rezervoarja in ostalih komponent. Poskrbite, da bo iztok iz rezervoarja 

odprt. 

10.4 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 ( tesnila…). V primeru, da ugotovite pomanjkljivosti je čas po 

sezoni ustrezen za tovrstna opravila. V kolikor niste prepričani, da boste delo opravili kvalitetno, delo raje 

prepustite pooblaščenemu serviserju. Opis vzdrževalnih del poiščite v poglavju "ČRPALKE". 

 

10.5 VIJAKI 

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

stanje. Če je potrebno jih pritrdite oz. zamenjajte. 

10.6 CEVNI SPOJI 

Vzroki za slabo tesnjenje cevnih spojev: 

- manjkajoča O-tesnila; 

- poškodovano oz. slabo vloženo tesnilo; 

- suho oz. preoblikovano tesnilo oz. O-tesnilo; 

- neustrezni priključki; 

Zato, v primeru slabega tesnjenja oz. puščanja: 

NE ZATEGUJTE spoja tako močno, da ga poškodujete, temveč 

spoj razstavite, preverite stanje in položaj tesnila ali O-ringa, ga 

očistite, naoljite in ponovno sestavite. 

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. 

10.7 OSTALI DELI 

Tudi ostale 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 

eventuelno odstranite usedline. Z mastjo namažite pregibne in drsne dele na škropilnici. 

 

OPOZORILO: V zimskih razmerah (zmrzovanje) zaščitite škropilno napravo, da jo mraz 

ne poškoduje! 

 

 

Za to je potrebno: 

- ali izpustite vodo iz črpalke, regulatorja, cevi, filtrov in ostalih elementov.... 

- ali shranite škropilno napravo v topel prostor; 

- ali uporabite sredstvo proti zmrzovanju (antifriz) po sledečem 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 in 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. 

 

OPOZORILO: Sredstvo proti zmrzovanju zberite v za to namenjene posode in ga ne 

zlivajte v naravo. 
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11 TEHNIČNI PODATKI 

11.1 OZNAČEVANJE 

Primer označevanja škropilne naprave: 

AGS 300 EN; BM 105; PR3 BF/5+1; 12M/3 

 

AGS...................okrajšava za škropilnice 

300.....................nazivna prostornina rezervoarja 

EN.....................oznaka izvedbe 

BM 105..............tip črpalke 

PR3 BF/5+1.......tip regulatorja 

12M/3...........delovna širina garniture, tip garniture / število sekcij 

Vsi ostali tehnični podatki za posamezne komponente (črpalke, regulatorje tlaka, šobe...) so navedeni v 

posameznih poglavjih. 

11.2 DIMENZIJE IN MERE 

 
 

 AGS 700 F   

1. Teža ( prazna ) kg 260 

2. Teža ( polna vode) kg 1040 

3. Prostornina rezervoarja (nazivna) dm3 700 

4. Prostornina rezervoarja (dejanska) dm3 720 

5. Svetli premer  nalivne odprtine mm  

6. Globina sita v nalivalni odprtini rezervoarja mm  

 

11.3 ODSTRANITEV PREDNJEGA REZERVOARJA 

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

sortirati po materialu posamezne komponente ter oddati organizaciji, ki se ukvarja z odpadki. 

Rezervoar in ostale plastične komponente je moč reciklirati ali pa sežgati v zato namenjenih sežigalnih 

napravah, kovinske dele pa izločiti kot odpadno železo. Glede odpadkov je treba upoštevati predpise 

lokalne zakonodaje. 
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11.4 MATERIALI IN RECIKLAŽA 

REZERVOAR…..PEHD (polietilen visoke gostote) 

11.5 GIBKE CEVI…..GUMA, PVC 

OGRODJE …..JEKLO 

VENTILI, REGULATOR TLAKA, NOSILCI ŠOB…..v glavnem PA s steklenimi vlakni 

CEVI ŠOBNIH NOSILCEV…..PE (polietilen) 


