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1 ES IZJAVA O SKLADNOSTI 

1.1 ŠKROPILNICE Z BENCINSKIM MOTORJEM 

Proizvajalec: 

AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj d.d. 

Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA 

 

izjavlja, da je proizvod:  

 

ROČNA PREVOZNA ŠKROPILNICA AGS 80-BM 20/15-BENCINSKI MOTOR 

in 

STABILNA ŠKROPILNICA BM 20/15-BENCINSKI MOTOR 

 

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 

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, 11.03.2016 

 

 
Vodja proizvodnje: 

(odg. za teh.dokumentacijo) 
 

Matjaž Kuhar, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor: 

 
 

Jan Šinkovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=EN%20%20ISO%2013857&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=3758554121&-token.0=12786890&-find=
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1.2 ŠKROPILNICE Z ELEKTROMOTORJEM 

Proizvajalec: 

AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina Kranj d.d. 

Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA 

 

izjavlja, da je proizvod :  

ROČNA PREVOZNA ŠKROPILNICA AGS 80-BM 20/15-ELEKTROMOTOR 

in 

STABILNA ŠKROPILNICA BM 20/15-ELEKTROMOTOR 

 

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 

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, 11.03.2016 

 

 

Vodja proizvodnje: 

(odg. za teh.dokumentacijo) 
 

Matjaž Kuhar, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

Direktor: 

 
 

Jan Šinkovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=EN%20%20ISO%2013857&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=3758554121&-token.0=12786890&-find=
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2 SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA 

 

Simbol  pomeni opozorilo ali pomembno navodilo. Ker gre v takih primerih za vašo 

varnost, bodite previdni in upoštevajte naslednja navodila in priporočila.  
 

 

Predno pričnete uporabljati stroj, pazljivo preberite Navodilo za uporabo. Predvsem 

posvetite pozornost nastavitvam stroja za pravilno delovanje ter učinkovitosti varnostnih 

in kontrolnih elementov.   

Važno je, da se tudi drugi možni uporabniki pred uporabo stroja seznanijo z  Navodilom 

za uporabo ! 
 

 
Pred uporabo kemičnih sredstev  napravite preizkus tlaka s čisto vodo! 

 

 
Pri delu uporabljajte primerna oblačila, ne preohlapna, ker jih lahko zagrabijo vrteči deli. 

 

 

Pri uporabi stroja uporabljajte zaščitno obleko, rokavice in zaščitno masko. Pri tem 

upoštevajte priporočila proizvajalcev zaščitnih sredstev. 
 

 
Po vsaki uporabi stroj očistite in operite, prav tako pred servisiranjem in testiranjem! 

 

 
Nikoli ne servisirajte ali popravljajte stroja med delovanjem! 

 

 
Po servisiranju stroja vedno takoj namestite varnostne zaščite na pripadajoča mesta! 

 

 

Ne jejte, ne pijte in ne kadite med škropljenjem, oziroma delom s strupenimi snovmi in 

kontaminirano opremo. 
 

 
Po škropljenju vedno operite roke in zamenjajte oblačila! 

 

 
Po uporabi operite tudi orodje, ki ste ga uporabili pri škropljenju! 

 

 

V primeru zastrupitve takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne pozabite predložiti embalaže 

uporabljenih kemičnih sredstev! 
 

 

Med delom preprečite gibanje nepooblaščenih oseb okrog stroja!  

Še posebno to velja za otroke. 
 

 
Prepovedano je izlivanje ostankov škropiva v okolico! 

 

 
Izogibajte se škropljenju v vetrovnem vremenu! 

 

 

Nacionalni zakon lahko zahteva registracijo (certifikacijo) uporabnika, ki sme upravljati 

stroje za škropljenje (kemično zaščito), zato ga upoštevajte! 
 

 

Navodilo za uporabo in vzdrževanje vsebuje opis vseh potrebnih opravil, ki so potrebna 

za vzdrževanje in shranjevanje stroja in so nastala na podlagi praktičnih izkušenj 

proizvajalca. 

V primeru težav se za dodatna pojasnila obrnite na pooblaščenega zastopnika. 

proizvajalca oziroma serviserja. 
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2.1 DODATNA VARNOSTNA PRIPOROČILA ZA DELO S STROJI, 

GNANIMI Z BENCINSKIM MOTORJEM  

 

Izpušni plini so zdravju škodljivi, zato pri delovanju naprave v zaprtem prostoru poskrbite za 

primerno prezračevanje. Motor ne sme delovati v bližini odprtih kletnih prostorov, izpušni plini 

so težji od zraka in lahko napolnijo nižje ležeče kletne prostore. 
 

 

GORIVO, OLJE – ZDRAVJU ŠKODLJIVO: 

- v primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč; 

- v primeru onesnaženja uporabljajte za čiščenje milo in vodo; 

- v primeru uporabe odprtega ognja to delajte daleč od otroških pogledov. 
 

 

NEVARNOST VISOKONAPETOSTNEGA UDARA: 

ne dotikajte se visokonapetostenega kabla na kapici svečke, medtem ko motor deluje. 
 

 

Zunanji deli ogretega motorja ( ohišje, glava cilindra, izpušni sistem, svečka ) lahko pri dotiku 

povzročijo opekline. 
 

 
V primeru dolgotrajnejšega dela v bližini motorja uporabite zaščito za sluh. 

 

 

Nevarnost vrtečih delov: 

- med delovanjem motorja se ne približujte njegovim vrtečim delom; 

- poskrbite za zaščito okrog jermenic,pogonskih jermenov, ročičnih mehanizmov, gredi… 

- ne približujte se vrtečim delom v ohlapni obleki ali z večjimi kosi cunj. V  primeru, da stroj 

zagrabi del obleke ali cunjo, lahko privede do vaše poškodbe. 
 

 

Ne shranjujte, polnite ali prečrpavajte goriva v bližini odprtega ognja, peči, prižganih grelcev ipd. 

Pri delu z gorivom ne kadite. 

Ne uporabljajte orodja, ki povzroča iskrenje. 

V primeru razlitja goriva odstranite stroj s prostora razlitja ter primerno ukrepajte, da preprečite 

nastanek požara. 

V primeru močnega vonja po bencinu v zaprtem prostoru stroja ne uporabljajte, ker obstoji 

možnost eksplozije ali požara. 
 

 

Ostri deli (pločevinasti deli, ročice) lahko pri posegih v stroj povzročijo ureznine, zato 

uporabljajte zaščitne rokavice. 
 

 
Za popravila uporabljajte primerno orodje. 

 

 

 

Pazite na preobremenitve stroja: 

- ne prekoračujte dovoljenega največjega št. vrtljajev, ker se s tem povečuje nevarnost 

poškodbe motorja; 

- ne posegajte v sistem dovoda goriva ( vplinjač – zračni filter ). 
 

 

Transport: 

- pipica za dovod goriva v vplinjač mora biti med transportom stroja zaprta,da preprečimo 

iztekanje goriva iz vplinjača; 

- s pravilno pritrditvijo stroja med transportom preprečimo poškodbe samega stroja,  

     oziroma drugih predmetov v bližini. 
 

 

Zaščita okolja: 

-ne zažigajte odpadnega olja, goriv, filtrov, tesnil ipd.Sshranjujte jih v za to namenjene 

posode, oziroma poskrbite za njihovo pravilno odstranitev. 
 

 

 

Shranjevanje stroja: 

-stroj mora biti stabilno nameščen; 

-vsi deli, ki se med delovanjem stroja segrevajo, morajo biti primerno ohlajeni; 

-pipica za dovod goriva v vplinjač mora biti zaprta. 
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2.2 DODATNA VARNOSTNA PRIPOROČILA ZA DELO S STROJI, 

GNANIMI Z ELEKTROMOTORJEM  

 

 

Pri škropljenju pazite, da curek škropilne tekočine ne bo usmerjen proti elektromotorju, 

ker le-ta ni popolnoma zaščiten proti vdoru vode oz. škropiva. 

 

 

V primeru slabega vremena ne puščajte stroja na dežju, ker lahko voda vdre v 

elektromotor.   

 

 

Če pride na kakršenkoli način do vdora vode oz. tekočine v elektromotor, le-tega takoj 

temeljito izpihajte s stisnjenim zrakom in osušite. 

 

 

Pred kakršnimkoli vzdrževanjem ali popravilom izključite stroj iz električnega omrežja! 

3 SIMBOLI NA STROJU IN V NAVODILIH 

Za nalepke - simbole dobro skrbite ter jih po potrebi (v primeru, da se poškodujejo) tudi 

zamenjajte. Dobro se naučite upravljati s strojem in v nobenem primeru ne dovolite, da upravlja s 

strojem oseba, ki ni seznanjena z navodili.   

 

 

  
 

 

Znak, ki zagotavlja ustreznost 

stroja veljavni varnostni 

zakonodaji. 
 

Uporaba zaščitne obleke med 

delom 

 

Opozorilo! 

Upoštevajte priporočila, 

napisana ob znaku! 
 

 

 

Uporaba zaščitnih rokavic 

med delom 

 

Preberite! 

 
 

 

 

Prepovedano gibanje ljudi v 

delovnem območju stroja 

 

Opozorilo! 

Pred vsakim vzdrževanjem 

izvlecite kontaktni ključ iz 

ključavnice za zagon motorja.  

Prepovedano odstranjevanje 

varnostne zaščite na stroju 

med njegovim delovanjem 

 

Opozorilo! 

Najvišji dovoljeni tlak v 

škropilni napravi 
 

Prepovedano čiščenje, 

mazanje ali servisiranje 

naprave med njenim 

delovanjem 

 

Opozorilo! 

Prisotnost strupenih kemičnih 

sredstev 
 

Prepovedano kajenje med 

delom  

 

Izmerjena največja jakost 

 hrupa stroja 
  

 



 NAVODILO ZA UPORABO                                           rev.2/2017 

6 

4 OPIS ŠKROPILNIC 

Skupino ročnih prevoznih ter stabilnih škropilnic predstavljajo škropilnice, katerih črpalko poganja 

električni ali bencinski motor. Predvsem so namenjene zaščiti manjših kmetijskih površin, 

vinogradov ter sadovnjakov, uporabi v vrtnarstvu in zelenjadarstvu, prečrpavanju manj agresivnih 

tekočin, razkuževanju skladišč ipd. 

4.1 STABILNE ŠKROPILNICE 

- škropilnica stabilna BM 20/15 z elektromotorjem 

- škropilnica stabilna BM 20/15 z bencinskim motorjem 

 

V sestav teh škropilnic spadajo : 

- pogonski motor ( elektro ali bencinski ) 

- črpalka z regulatorjem delovnega tlaka ter kontrolnim manometrom 

- škropilna palica s 5 m gibljive cevi 

- sesalna in povratna cev 

- sesalna košara 

4.2 ROČNE PREVOZNE ŠKROPILNICE 

- ročna prevozna škropilnica AGS 80-BM 20/15-elektromotor 

- ročna prevozna škropilnica AGS 80-BM 20/15-bencinski motor 

 

V opremo teh škropilnic pa spada: 

- kovinsko ogrodje s polietilenskim rezervoarjem prostornine 80 l, 

- pogonski motor (elektro ali bencinski), 

- črpalka BM 20/15 z regulatorjem delovnega tlaka in kontrolnim manometrom 

- škropilna palica, 

- 10 m visokotlačne armirane cevi, 

- cedilo in sesalna košara v rezervoarju. 
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5 PODATKI IN OZNAČEVANJE ŠKROPILNICE 

 

 
 

Evidenčna tablica škropilnice je pritrjena (prilepljena) na prednjem delu nosilca elektro oziroma 

bencinskega motorja škropilnice in vsebuje naslednje podatke o škropilnici: 

- ime in naslov proizvajalca, 

-  tip proizvoda,  

- model,  

- velikost oz. kapaciteto rezervoarja, 

- maso praznega stroja,  

- dovoljeno skupno maso stroja, 

- leto izdelave, 

- serijsko številko in 

- certifikat o ustreznosti stroja. 
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6 NAVODILO ZA UPORABO 

6.1 ČRPALKA 

6.1.1 OPIS ČRPALKE 

Po tehničnih karakteristikah spada črpalka BM 20/15 med batnomembranske črpalke. Izdelana je 

iz kvalitetnih aluminijevih legur ter z namenom čimboljše odpornosti proti kemičnim vplivom pri 

prečrpavanju agresivnejših tekočin, med katerimi je največ pesticidov, ki se uporabljajo za varstvo 

rastlin v kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu ipd., površinsko kemično zaščitena. 

V standardni izvedbi je črpalka prirejena za zobniški pogon s pomočjo bencinskega ali 

elektromotorja. 

Priključna gred črpalke je na strani priklopa k motorju konične izvedbe (poz.1), z možnostjo 

namestitve zobnika ali jermenice za pogon črpalke. 

Vsi gibajoči deli v notranjosti črpalke se nahajajo v oljni kopeli. 

Regulacijski ventil (slika 2, poz. 2) omogoča priključitev dveh tlačnih razvodnih vodov (poz. 4), 

brezstopenjska nastavitev željenega delovnega tlaka pa je izvedena s pomočjo regulacijske matice 

(poz. 3). S privijanjem le-te se delovni tlak povečuje, z odvijanjem pa zmanjšuje, za vizualno 

kontrolo delovnega tlaka pa je na regulacijskem ventilu nameščen tudi manometer (poz. 5). 

Da ne bi prihajalo do mašenja pri črpanju vode iz naravnih virov, kot so vodotoki, razni bajerji, 

vodnjaki ipd., je priporočljivo na sesalni cevi, na strani, ki je potopljena v vodo, uporabljati 

primerno sesalno košaro. 

Zaradi možne uporabe črpalke za prečrpavanje agresivnejših in okolju škodljivih sredstev, je na 

črpalki predviden nastavek za priključitev povratnega voda tekočine (poz. 6), za primere, ko 

črpalka načrpa več tekočine, kot pa jo je mogoče odvesti naprej.  

 

 
 
Slika 1 
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Slika 2 

 

6.1.2 OZNAČEVANJE ČRPALKE 

Črpalka je opremljena z evidenčno tablico, na kateri so navedeni vsi podatki, važni za točen opis 

tehničnih karakteristik črpalke.  

Ti pa so:  

- tipska oznaka črpalke glede na način pogona (elektromotor ali bencinski motor) 

- nazivni pretok črpalke, 

- največji pretok pri najvišji dopustni frekvenci (številu vrtljajev) črpalke, 

- potrebna minimalna moč pogona, 

- vrsta olja v črpalki in 

- serijska številka črpalke.  

 

 

 

 

 

 

 

Črpalka gnana z elektromotorjem                         Črpalka gnana z bencin.motorjem CM   
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6.1.3 TEHNIČNI PODATKI  ČRPALKE 

 

Tip črpalke batno-membranska črpalka 

Oznaka črpalke 
BM 20/15-X5 

(elektromotor) 

BM 20/15-X4 

(CM) 

Nazivni pretok l/min. 12,15 20 

Št. vrtljajev črpalke  n/min. 410 820 

Največje dovoljeno št. vrtljajev črpalke n/min. 600 820 

Največji dovoljeni delovni tlak bar 15 

Največji pretok pri max. delovnem 

tlaku in max.dop. številu vrtljajev 
l/min. 13,80 17,50 

Sesalna višina m VS 3 

Količina in tip olja v črpalki cm3 250 / SAE 30W40 

Količina in tip olja v reduktorju cm3 50 / HIPOIDOL SAE 90 

Potrebna moč pogona kW 0,75 

6.1.4 ZAGON IN UPORABA ČRPALKE  

Pred vsako uporabo črpalke je priporočljivo preveriti nivo olja v črpalki ter pritisk zraka v vetrniku 

črpalke. Olje mora segati do spodnjega robu nalivalnega lončka (poz. 7). Pritisk zraka v vetrniku 

mora biti od 2 do 4 bar, odvisno od delovnega tlaka črpalke (večji ko je delovni tlak črpalke, večji 

mora biti tlak v vetrniku). V praksi velja, da naj bi bil pritisk zraka v vetrniku približno 1/3 

delovnega tlaka črpalke, kontrolirati in polniti pa ga je mogoče preko zračnega ventila na bočni 

strani pokrova vetrnika (poz. 8). 

6.1.5 VZDRŽEVANJE ČRPALKE  

Prvo menjavo olja v črpalki opravite po 10 urah delovanja črpalke, nato pa vsakih 100 ur ali enkrat 

letno. 

Postopek  menjave olja : 

Na strani črpalke, kjer je nameščen oljni lonček, odvijte prekat ( poz. 9), ki je pritrjen s 4 vijaki  

M 8. Prekat odstranite in obenem preverite, v kakšnem stanju je tlačna membrana. V slučaju, da so 

vidne poškodbe na površini membrane (razpoke, vreznine), jo je potrebno zamenjati (priporočljivo 

je preveriti in po potrebi zamenjati tudi drugo tlačno membrano). 

Nato odvijte vijak na membrani, membrano odstranite, izvlecite batno vodilno pušo ter izlijte olje 

v primerno posodo.Da bo olje popolnoma izteklo, snemite pokrov z oljnega lončka. 

Pred nalivanjem svežega olja namestite nazaj pokrov oljnega lončka, nagnite črpalko ter nalijte 

olje do višine odprtine oljnega lončka (pri bencinskem motorju izpraznite rezervoar za gorivo, da 

ne pride do razlitja bencina). 

Črpalko sestavite v obratnem vrstnem redu. Pri vstavljanju batnih vodilnih puš bodite pazljivi, 

kajti bočne odprtine, namenjene mazanju, morajo biti v vodoravnem položaju (vzporedne s 

pogonsko gredjo črpalke), pri privitju membran pa pazite, da ne boste s premočnim privitjem 

vijakov posneli navojev na batih. 

Po sestavi črpalko spet postavite v vodoravni položaj ter snemite pokrov z oljnega lončka. Tako jo 

pustite nekaj časa, še bolje pa je, če nekajkrat zavrtite pogonsko gred, tako bo olje iztisnilo 

preostali zrak, ki je ostal v črpalki med membrano in batom in ki lahko povzroči poškodbe na 

membranah.  

Na koncu preverite, če je olja v črpalki dovolj (do spodnjega robu nalivalnega lončka), ga po 

potrebi dolijte in oljni lonček zaprite s pokrovom. 
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6.1.6 KONTROLA OLJA V REDUKTORJU 

Ob prvi menjavi olja v črpalki je obvezna tudi kontrola nivoja olja v reduktorju  (po prvih 10 urah 

delovanja). 

V ta namen odvijte vijak na vrhu reduktorja (kat. št. 019.30.102) ter s primerno dolgo žico ali 

paličico pomerite nivo olja. Količina olja znaša ≈ 0,5 dl, oziroma važno je, da pogonski zobnik na 

gredi motorja deluje v oljni kopeli. 

Pomanjkanje olja lahko privede do hujših poškodb na zobniškem pogonu, zato je priporočljivo olje 

kontrolirati po vsakih nadaljnih 50 urah dela črpalke. 

 

 

OPOZORILO ! 
Po vsakem škropljenju črpalko izperite s čisto vodo, da preprečite škodljive 

učinke agresivnih škropiv na črpalko, nastajanje usedlin v  njej in s tem tudi 

težave pri kasnejših ponovnih zagonih črpalke. 

V zimskem času shranite črpalko na mesto , kjer ni nevarnosti zmrzovanja, 

pred tem pa izpustite iz črpalke vso vodo, ki je eventualno še ostala od 

izpiranja črpalke. 

 

6.1.7 NAPAKE PRI DELOVANJU ČRPALKE IN NJIH ODPRAVA 

NAPAKA VZROK ODPRAVA 

 

Črpalka ne deluje z nastavljenim 

delov. tlakom  

( ne da pritiska ) 

Ventili v črpalki niso 

pravilno nameščeni 

 

Kontrola namestitve 

sesalnih in tlačnih ventilov 

Poškodovani ventili 
Zamenjava poškodovanih 

delov 

Regulator tlaka zamašen 

ali poškodovan 

Čiščenje ali zamenjava 

poškodovanih delov 

Poškodovana ena ali obe 

tlačni membrani 

Zamenjava membran, 

pranje notranjosti črpalke 

Zamašen ali poškodovan 

manometer 

Čiščenje vstopne odprtine 

manometra oz. zamenjava 

Črpalka ob zagonu ne sesa 
Previsoko nastavljen 

delovni tlak 

Odvitje regulacijske 

matice 

Med črpalno tekočino je vidno olje, 

olje v črpalki je bele barve, izpada 

pokrov oljnega lončka 

Poškodba ene ali obeh 

tlačnih membran 

Pranje notranjosti črpalke 

ter zamenjava membran 

 

 

Vetrnik ne drži pritiska zraka 

Poškodba zračnega ventila 

Poškodba membrane 

vetrnika 

Poškodovan pokrov 

vetrnika 

Slabo priviti vijaki pokro-

va vetrnika 

Zamenjava poškodova-

nega dela 

Zamenjava membrane 

 

Zamenjava pokrova 

 

Privitje vijakov 

 

Skozi režo med pokrovom vetrnika 

in črpalko 

uhaja tekočina  

Slabo priviti vijaki 

pokrova vetrnika 

Poškodba membrane 

vetrnika 

Privitje vijakov 

 

Zamenjava membrane 

Skozi režo med prekatom in 

črpalko uhaja olje 
Slabo priviti vijaki prekata Privitje vijakov 

 

Iz reduktorja uhaja olje  

Poškodba tesnila 

Slabo priviti vijaki 

Zamenjava tesnila 

Privitje vijakov (tudi oljni 

čep na ohišju reduktorja)  
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6.2 REGULATOR TLAKA PR5 

Regulator je  zaradi posebne konstrukcije namenjen izrecno uporabi na črpalki BM 20/15, ker je 

izdelan tako, da ga je potrebno priviti na izhodno, tlačno stran črpalke. 

Regulacijski ventil (poz. 2) omogoča priključitev 

dveh tlačnih razvodnih vodov (poz. 4), 

brezstopenjska nastavitev  željenega delovnega tlaka  

pa je izvedena s pomočjo regulacijske matice (poz. 

3). S privijanjem le-te se delovni tlak povečuje, z 

odvijanjem pa zmanjšuje, za vizualno kontrolo pa je 

na ventilu nameščen tudi manometer (poz. 5). V 

primeru, da se črpalka uporablja za črpanje vode iz 

naravnih virov, kot so vodotoki, razni bajerji, 

vodnjaki ipd., je priporočljivo na strani sesalne cevi, 

ki je potopljena v vodo, uporabljati sesalno košaro. 

Zaradi možne uporabe črpalke za prečrpavanje 

agresivnejših in okolju škodljivih sredstev, je na črpalki predviden nastavek za priključitev 

povratnega voda tekočine (poz. 6), za primere, ko črpalka načrpa več tekočine, kot pa jo je mogoče 

odvesti naprej.  

6.3 PALICA ZA VISOKO ŠKROPLJENJE 

sestoji iz ventila za odpiranje in zapiranje pretoka, aluminijaste cevi ali cevi iz nerjavečega jekla 

različnih dolžin, ki se medsebojno poljubno lahko podaljšujejo v večje dolžine ter iz šobe, ki je 

lahko v izvedbi kot: 

-nastavljiva šoba, pri kateri je z njenim vrtenjem okrog vzdolžne osi mogoče nastavljati širino 

curka in s tem tudi domet; 

 
 

-navadna šoba, pri kateri je način škropljenja pogojen samo z velikostjo odprtine v zamenljivem 

ustniku v šobni glavi. 
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6.4 REZERVOAR 

Izdelan je iz kvalitetne polietilenske plastične mase (PE-HD), ki 

od uporabnika ne zahteva posebnega vzdrževanja, neobčutljiv na 

udarce (poškodbe so lahko popravljive z varjenjem), za predelavo 

oz. recikliranje pa je to eden od najsprejemljivejših plastičnih 

materialov in zato ekološko neškodljiv. 

Na bočni strani rezervoarja je zaradi enostavnejšega nadzora 

doziranja in porabe vgravirana merilna skala z razdelbo po 20 l, 

od 0 do 80 l. 

 

 

 

 

 

 

6.5 NAVIJALNI KOLUT (DODATNA OPREMA) 

 
Po posebnem naročilu je škropilnica lahko opremljena tudi z navijalnim kolutom, na katerem je 

navito 40 m plastične ali gumi cevi, tako da je uporabniku omogočen dostop tudi v bolj oddaljene 

ali slabše dostopne predele brez stalnega prevažanja škropilnice. 

 

OPOZORILO!  

Upoštevati pa morate, da vam sorazmerno z dolžino cevi pada uporabni delovni tlak 

škropilnice, tako da je na koncu cevi oziroma na šobi tlak škropljenja vedno manjši, 

kot pa ga prikazuje manometer na regulatorju tlaka, ki je nameščen neposredno na 

črpalki. 

 

6.6 ŠČITNIK ZA LOKALNO ŠKROPLJENJE (DODATNA OPREMA) 

  

Ta vrsta ščitnika se uporablja za lokalno škropljenje 

herbicidov in ščiti širšo okolico okrog škropilnega 

mesta od zanešenega škropiva. 

Ščitnik spada k dodatni opremi škropilnice in ni njen 

serijski del. 
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6.7 POGON  ČRPALKE 

6.7.1 ELEKTROMOTOR 

− Tehnični podatki : 

 

Proizvajalec Tip 

Nazivna 

moč 

( kW ) 

Št. vrtljajev 

( min.-1 ) 

ELKO – Maribor / SI 2EKA80B2 IM B 34 0,75 2800 

R. Končar – Zagreb / HR 5AZC80A2, B3 0,75 2800 

SIEMENS – MEZ Mohelnice / CZ 4APC80 – 4 0,75 2800 

6.7.2 BENCINSKI MOTOR CM 46 

− Tehnični podatki : 

 

Vrsta motorja bencinski, dvotaktni 

Število valjev                                     

(kos) 
1 

Delovna prostornina                    (cm³) 46,47 

Moč                                              (kW) 1,47 pri 5000 vrtlj. /  min. 

Vžig elektronski 

Vžig. svečka 
WR7AC – BOSCH ali enakovredna 

drugega proizvajalca 

Gorivo 

mešanica 95 okt. neosvinčenega bencina in 4 % 

sintetičnega olja  specifikacije API TC za 

dvotaktne motorje 

Specif.poraba pri max. moči  (g /kWh) 520 

Masa motorja                                 (kg) ≈ 6 

 

− NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE BENCINSKEGA MOTORJA CM 46 

 

V prid dolgi življenjski dobi motorja upoštevajte sledeče : 

 

► GORIVO : 

Vedno uporabljajte samo 4% mešanico posebnega  sintetičnega olja za dvotaktne motorje in 95 

oktanskega neosvinčenega bencina (razmerje mešanja je 1 del olja na 25 delov bencina). 

V primeru uporabe drugega olja uporabite razmerje mešanja 1:20 (5%). 

 

► OBRATOVANJE : 

Prvih 20 do 30 ur obratovanja motorja uporabljajte 5% mešanico goriva in olja ter motor 

obremenjujte samo do največ 75% oz. 3/4 njegove največje moči. 
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► ZAGON MOTORJA 

 

I. ZAGON HLADNEGA MOTORJA : 

 

 

1.  Odvijte pipico za dovod goriva v vplinjač. (poz.1) 

2.  Nastavite ročico za plin v najvišji položaj, ki ga 

omogoča tovarniško nastavljen vijak za maksimalno 

nastavitev plina. (poz. 2) 

3.  Potisnite ročico za hladen vžig motorja (čok) v 

položaj C. (poz.3) 

4.  Motor vžgite s potegom vrvice na zaganjalni napravi, 

ki je nameščena na zadnji strani  motorja. (poz.4) 

5.  Takoj, ko motor vžge, potisnite ročico plina v nižji 

položaj, da motorja ne bi obremenili s previsokimi 

vrtljaji. (poz.2) 

6.  Po pribl. 1 minuti delovanja motorja potisnite ročico 

čoka v položaj A. 

7.  Vsakih pribl. 50 ur obratovanja preverite razmik 

elektrod na vžigalni svečici,ki mora biti 0,6 do 0,7 

mm. Po potrebi svečico očistite z mehko žično 

krtačo. 

8.  Občasno z bencinom ali petrolejem operite zračni 

filter, ki je nameščen na vplinjaču motorja. 

9.  Motor ugasnete s pritiskom na gumb za prekinitev 

delovanja motorja (katalog, poz. 84). 

10.  V primeru, da motorja dalj časa ne boste 

uporabljali, postopajte sledeče: 

- odvijte svečico, 

- nalijte skozi odprtino za svečico v notranjost 

valja nekaj motornega olja, ter nekajkrat počasi 

povlecite vrvico za vžig motorja, 

- privijte svečico ter zopet nekajkrat potegnite 

vrvico za vžig. 

 

Na ta način ste konzervirali vaš motor, ki tako lahko stoji 

dalj časa brez nevarnosti, da bi v notranjosti korodiral. 

 

 

 

OPOZORILO ! ! ! 

Motor je tovarniško nastavljen na najvišje dopustno število vrtljajev črpalke, 

zato teh nastavitev nepooblaščenim osebam ni dovoljeno spreminjati. 
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II. ZAGON OGRETEGA MOTORJA 

Ravnajte se po navodilih, ki veljajo za hladen motor, s tem, da pustite ročico čoka za hladen vžig v 

položaju A. 

 

III. ZAUSTAVITEV MOTORJA 

Zaprite pipico za dovod goriva ter pritisnite na gumb za zaustavitev motorja, da motor ugasne. 

V primeru, da motorja ne boste uporabljali dalj časa, motor ugasnite tako, da zaprete pipico za 

dovod goriva ter pustite, da motor  sam ugasne, ko zmanjka goriva v vplinjaču. 

− TEŽAVE  PRI  DELOVANJU  MOTORJA 

 
NAPAKA 

 
VZROK ODPRAVA 

 

 

M
o
to

r 
n
e 

st
ar

ta
 

1. Zaprt dovod goriva Odprite dovod goriva 

 

2. Prazen rezervoar goriva Napolnite rezervoar z gorivom 

3. Preveč goriva – prelivanje v 

vplinjaču 

Zaprite pipico za dovod goriva, ročico za 

plin potisnite v najvišji položaj ter 

povlecite vrvico za vžig motorja. 

Če motor po nekaj poskusih še ne starta, 

odvijte svečko in jo obrišite – osušite, 

privijte nazaj in ponovite postopek.   

4. Suha svečka, saje na 

elektrodah  

Očistite svečko, preverite njeno toplotno 

vrednost.  

Nastavite pravilno zračnost  med 

elektrodama.   

5. V vplinjaču so nečistoče Temeljito očistite vplinjač 

6. Visokonapetostni kabel  je 

poškodovan 

Zamenjajte kabel 

7. Okvara elektronskega vžiga Zamenjava elektronskega vžiga 

8. Ročica za zagon hladnega 

motorja je v položaju C  

Pomaknite ročico v položaj A 

M
o
to

r 

se
 v

 

p
ro

st
em

 

te
k
u
 

u
st

av
i 9. Šoba za dovod goriva v 

vplinjaču je zamašena 

Očistite šobo 

 

10. Enako kot tč.4 in 5 Enako kot tč.4 in 5 

M
o
to

r 
n
e 

d
o
se

že
 z

ah
te

v
an

e 

n
aj

v
eč

je
 m

o
či

 

11. Nečistoče v zračnem filtru Očistite zračni filter 

12. Poškodovano oljno tesnilo 

na pogonski gredi 

Zamenjava oljnega tesnila 

13. Obrabljeni deli motorja 

(glava, bat, batni obročki ) 

Zamenjava obrabljenih delov 

14. Nepravilna mešanica goriva 

in olja ( preveč olja ) 

Uporabite pravilno mešanico 

15. Nepravilna nastavitev vžiga Pravilno nastavite vžig 

16. Svečka je svetlosive barve 

in zažgana 

Zamenjajte svečko z drugo, višje 

toplotne vrednosti 

M
o
to

r 

se
 n

e 

u
st

av
i 17. Saje v izgorevalnem 

prostoru Očistite ostanke saj 
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7 ŠOBE 

7.1 VRTINČNE ŠOBE  

 

imajo curek v obliki votlega stožca. Sestavljene so iz vrtinčne in razpršilne 

ploščice. Značilnost teh šob so manjše kapljice, razporeditev škropiva je 

slabša. Primerne so za škropljenja s fungicidi in insekticidi. 

- Priporočeni delovni tlaki: 2 - 10 bar 

- Priporočena delovna višina: 0,5 metra 

 

 

 

 

 

7.1.1 PRETOKI VRTINČNIH INOX ŠOB (VELJA ZA REGULACIJSKO ŠOBO 

ŠKROPILNE PALICE): 

Velikost 

šobe 

Katal. 

št. 

Delovni tlak (bar) 

3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

Pretok (l/min.) 

15/1,0 019.07.014 0,50 0,62 0,68 0,78 0,88 0,95 

15/1,2 019.07.051 0,85 1,10 1,20 1,40 1,55 1,70 

15/1,5 019.07.052 1,10 1,40 1,55 1,80 2,00 2,20 

 

 

7.1.2 PRETOKI VRTINČNIH ŠOB  (VELJA ZA NAVADNO ŠOBO ŠKROPILNE 

PALICE): 

KOMBINACIJA DELOVNI TLAK (bar) 

vrtinčna 

+ 

razpršilna 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 12 

Pretok (l/min.) 

1,0 + BELA 0,45 0,50 0,55 0,59 0,63 0,67 0,70 0,77 

1,2 + BELA 0,54 0,60 0,66 0,71 0,76 0,81 0,85 0,93 

1,5 + BELA 0,67 0,75 0,82 0,88 0,95 1,0 1,06 1,16 

1,2 + ČRNA 0,99 1,10 1,21 1,31 1,40 1,48 1,56 1,71 

1,5 + ČRNA 1,31 1,46 160 1,73 1,85 1,96 2,06 2,26 

 
NAZIV Katal.št. 

VRTINČNA PLOŠČICA BELA 019.01.073 

VRTINČNA PLOŠČICA ČRNA 019.01.014 

RAZPRŠILNA PLOŠČICA   1.0mm 019.07.014 

RAZPRŠILNA PLOŠČICA   1.2mm 019.07.051 

RAZPRŠILNA PLOŠČICA   1.5mm 019.07.052 
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7.2 ŠPRANJASTE ŠOBE S SPLOŠČENIM CURKOM  

 

Špranjasti šobni vložki s sploščenim curkom so prvenstveno uporabni za škropljenje s 

herbicidi, možna pa je tudi uporaba za škropljenje z insekticidi in fungicidi. Imajo 

točno razporeditev škropiva po celotni delovni širini, pri nižjih delovnih tlakih pa so kapljice 

velike in zato manj občutljive na veter. Kot škropljenja je odvisen od izbire šobnega vložka in se 

giblje od 80° do 120°. Priporočena delovna višina za te šobe je 0,5 metra nad posevkom. 

7.2.1 PRETOKI ŠPRANJASTIH ŠOB  

 

KATALOŠKA 

ŠTEVILKA 

VELIKOST 

ŠOBNEGA 

VLOŽKA 

BARVA 

ŠOBNEGA 

VLOŽKA 

DWELOVNI TLAK (bar) 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Pretok ( l/min. ) 

019.48.062 11002 RUMENA 0,63 0,71 0,78 0,85 0,90 0,96 1,01 

019.48.063 11003 MODRA 0,95 1,06 1,17 1,26 1,35 1,44 1,52 

019.48.064 11004 RDEČA 1,26 1,42 1,55 1,68 1,80 1,91 2,02 

019.48.065 11005 RJAVA 1,57 1,77 1,94 2,10 2,25 2,39 2,48 

019.48.066 11006 SIVA 1,88 2,11 2,32 2,51 2,69 2,86 3,01 

019.48.067 11008 BELA 2,50 2,81 3,08 3,33 3,57 3,79 4,00 

8 OSTALA PRIPOROČILA ZA ŠKROPLJENJE 

8.1 VPLIV VETRA 

Načeloma se izogibajte škropljenju v vetru.  

Če pa to ni mogoče, upoštevajte naslednja priporočila za škropljenje: 

- uporabite posebne šobe (“Anti drift”, injektorske....), 

- uporabite šobe z večjim pretokom, 

- uporabite nižji tlak pri škropljenju, 

- uporabite šobe pri katerih je velikost kapljic večja (400m), 

- škropite z manjšo delovno hitrostjo, 

- škropite v smeri vetra. 

8.2 PORABA VODE PRI ŠKROPLJENJU 

Porabo vode pri škropljenju prilagajajte razraslosti posevka ter načinu delovanja zaščitnega 

sredstva, ki ga boste uporabili. Poraba vode za škropljenje v poljedelstvu se v praksi giblje od 100 

do 600 litrov na hektar. Pri uporabi herbicidov, s katerimi se običajno škropi golo površino ali 

malo razrasle plevele, uporabljajte manjše količine vode (od 100-300 l/ha). Prevelika količina 

vode lahko pri herbicidih, ki delujejo skozi liste plevelov, zmanjša učinek škropljenja. Pri 

škropljenju razrasle rastline s fungicidi in insekticidi pa se običajno uporablja večje količine vode. 

Vendar pa prevelika količina vode lahko povzroči odtekanje škropiva z listov in s tem izgubo 

škropiva. 
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9 BELEŽKE 
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10 KATALOG REZERVNIH DELOV 
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