
NOŠENE ŠKROPILNICE 
AGS EN 600–1200 litrov; 12–18 m

Kakovostna zaščita za bogat pridelek



Družina nošenih škropilnic AGS EN je namenjena 
zahtevnejšim in profesionalnim uporabnikom. Odlikuje 
jo kakovostna izdelava, dolga življenjska doba, bogat 
nabor dodatne opreme, možnost uporabe naprednih 
tehnoloških rešitev ter izjemno ugodno razmerje med 
ceno in kakovostjo. Kakovost škropilnic Agromehanika 
priznavajo številni uporabniki po vsem svetu.

DRUŽINA NOŠENIH
ŠKROPILNIC AGS EN

ENOSTAVNOST
UPORABE IN
VZDRŽEVANJA

EKONOMIČNOST

PRILAGODLJIVOST
UPORABNIKU

ZANESLJIVOST
DELOVANJA

DOLGA ŽIVLJENSKA
DOBA

DOSTOPNI REZERVNI
DELI
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OGRODJE
Ogrodje škropilnice je izdelano na osnovi dolgoletnih
izkušenj. Je vzdržljivo in robustno. Prašno lakiranje 
zagotavlja njegovo kakovostno protikorozijsko 
zaščito.

REZERVOARJI
Rezervoarji so izdelani iz kakovostnega LDPE. Glavni
rezervoarji so na voljo v izvedbah 600, 800, 1000 in 
1200 litrov. Spodnji del je oblikovan tako, da omogoča
minimalen tehnični ostanek škropiva. Vgrajena sta 
dodatna rezervoarja za pranje sistema in rok.

ČRPALKE
Nizkotlačne, batnomembranskega tipa BM Agro- 
mehanika, so na voljo v velikostih 105 in 150 l/ min 
in pokrivajo potrebe celotne družine škropilnic. 
Črpalke BM Agromehanika odlikujeta zanesljivost in 
kakovostna izdelava, kar potrjuje 3-letna garancija 
na brezhibno delovanje.

REGULATOR TLAKA
Izbirati je mogoče med regulatorjem z daljinskim 
upravljanjem glavnega ventila in tlaka PR3, 
električnim daljinskim regulatorjem PR10 in 
škropilnim računalnikom AGtronik. Vsi regulatorji 
imajo vgrajen samočistilni filter.

DELNO ALI POPOLNO ČIŠČENJE
Vse škropilnice so opremljene s sistemom za 
popolno in delno (črpalka, regulator, šobe) čiščenje. 
Kakovostno čiščenje po vsaki uporabi je ključno za 
dolgo in zanesljivo delovanje škropilnic.

OPREMA 
ŠKROPILNICE
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Regulator tlaka PR10 -
popolno daljinsko upravljanje

Škropilni računalnik AG-tronik

Črpalka Agromehanika -
3 leta garancije

Regulator tlaka PR3 -
daljinsko upravljanje

ALI STE VEDELI?

Delo s škropilnim računalnikom AGtronik je 
udobnejše in enostavnejše. Zaradi natančnejšega 
in enakomernega nanosa škropiva so pridelki bolje 
zaščiteni ne glede na razgibanost terena.



POLNJENJE
Polnjenje škropilnice AGS EN je mogoče:
• skozi pokrov glavnega rezervoarja,
• skozi priklop za hitro polnjenje,
• s pomočjo sesalne košare.

POLNILNA POSODA
Prednosti polnilne posode se še posebej 
pokažejo pri težje topnih praškastih sredstvih.
Namenjena je učinkoviti pripravi in 
mešanju kemičnega pripravka. S pomočjo 
Venturijevega principa se škropivo enostavno
prečrpa v glavni rezervoar. Omogoča tudi 
dodatno stopnjo varnosti pri ravnanju s 
strupenimi kemijskimi pripravki.

IZPIRALEC EMBALAŽE
Izpiralec embalaže kemičnih sredstev je 
v polnilni posodi ali v cedilu glavnega 
rezervoarja. Na vrhu ima nameščen nastavek
za prebadanje zaščitne folije embalaže, s 
čimer zmanjšuje možnost polivanja škropiva.
Rotacijska šoba izpiralca poskrbi, da 
izpraznjeno embalažo dobro očistite.

UPRAVLJALNA CONA
Najdemo ga v bližini polnilne posode. Na 
enem mestu zbira vse sisteme, ki jih uporabnik
potrebuje za upravljanje podpornih funkcij 
škropilnice (delovanje, čiščenje, črpanje, 
sesanje, polnjenje).

AKTIVNO MEŠANJE
Preprečuje posedanje praškastih škropiv 
na dno rezervoarja. Mešanje poteka prek 
injektorske mešalne šobe, ki je v glavnem 
rezervoarju.

POLNJENJE IN PRIPRAVA
ŠKROPIVA
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Sesalni filter

Polnilna posoda

Upravljalna cona

Mešalna šoba
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ŠKROPILNI RAČUNALNIK
AGtronik
Na podlagi želene hektarske porabe s 
pomočjo senzorjev pretoka ter hitrosti, 
regulira pretok, potreben za natančno 
škropljenje. V primeru zaprtja posamezne
sekcije AGtronik nemudoma prilagodi 
količino FFS. Sistem je intuitiven in 
enostaven za uporabo. AGtronik omogoča
tudi analize dela, njihovo shranjevanje ter 
prenos podatkov s pomočjo USB kabla. 
Le vnesite želeno porabo in pričnite s 
škropljenjem.

GPS NAVIGACIJA EZY ALI PLUS
Popolna avtomatizacija škropljenja. V povezavi 
s sistemom AGtronik uporabniku omogoča 
avtomatsko zapiranje posamezne sekcije, ko 
zapeljemo na že poškropljeno površino ali 
izven polja. Za razliko od klasičnega markerja 
je njegova uporaba mogoča tudi ponoči. Poleg 
tega je škropljenje z GPS navigacijo lažje, 
natančnejše in hitrejše. Omogoča shranjevanje 
zgodovine dela in delovnih parametrov. 
Omogoča paralelno vodenje, vnašanje ovir ali 
točk prekinitve škropljenja. Možna je povezava 
z Google Earth.

ŠKROPLJENJE

NAPREDNA
TEHNOLOGIJA

Povezava AGtronika in G7 GPS-a predstavlja 
najsodobnejšo tehnologijo za škropljenje. Nadzor 
nad škropljenjem prevzame tehnologija, voznik pa 
se lahko posveti vožnji traktorja.

VELIK
PRIHRANEK

Z AGtronikom se ha poraba meri s senzorjem 

pretoka. Zaradi računalniškega krmiljenja 

pretoka glede na hitrost in obrabo šob se prihrani 

do 20 % škropiva.



ŠKROPILNE GARNITURE
AGROMEHANIKA

ROČNE GARNITURE 12 IN 15 MRX
Opremljene so z vzmetnim sistemom blaženja. Imajo 
izjemno lahko, a trpežno konstrukcijo. Vpetje na škropilnici 
je prav tako v obliki trapeza, kar omogoča kopiranje 
terena.

HIDRAVLIČNA ŠKROPILNA 
GARNITURA 12 MY H
Vpetje na škropilnico je trapeznega tipa in omogoča 
kopiranje terena. Uporabniku je omogočeno upravljanje 
iz kabine. Odpiranje, dviganje in nivelacija garniture je 
hidravlično. Posebnost garniture je samodejna blokada, 
ki se vključi ob zlaganju ter preprečuje poškodbe garniture 
med samim transportom.

12 MY H

12-15 MRX

TEHNIČNA
ODLIČNOST

Hidravlična garnitura naredi delo udobnejše, enostavnejše 
in hitrejše ter, kar je najpomembnejše, varnejše. Zaradi 
pravljanja iz kabine je uporabnik zaščiten pred aerosoli 
škropilnih pripravkov.

Izdelane so v skladu z naslednjimi načeli: funkcionalnost, trpežnost in kompaktnost. Zunanji 
sekciji garnitur sta opremljeni z vzmetnim mehanizmom, ki varuje pred udarci. Vitalni mehanski 
deli in hidravlika so izdelani iz kakovostnih materialov, vse hidravlične garniture pa so dvojno 
prašno lakirane z vrhunsko, okolju prijazno protikorozijsko zaščito. So plod 50-letnih razvojnih 
izkušenj in znanja.



15-18 MY H

15 HLX

HIDRAVLIČNA ŠKROPILNA GARNITURA
15 HLX
Popolno hidravlična garnitura delovne širine 15 m je 
zanesljiva in učinkovita izbira za zahtevnejše uporabnike. 
Uporabnik iz traktorske kabine upravlja hidravlični 
dvig, nivelacijo in odpiranje, ki je lahko obojestransko ali 
enostransko. Zaradi lahke konstrukcije je garnitura primerna 
tudi za uporabo na manjših traktorjih. Pri zlaganju se vključi 
samodejna hidravlična blokada, ki preprečuje poškodbe 
med transportom.

HIDRAVLIČNE ŠKROPILNE GARNITURE
15-18 MY H
Hidravlično odpiranje, dvig, blokada in nivelacija ponujajo 
maksimalno udobje uporabniku in enostavno upravljanje iz 
kabine. Enotočkovno vpetje omogoča zelo odzivno kopiranje 
terena. Opremljene so z zračnima blazinama za blaženje 
vertikalnih sunkov in blažilniki sunkov v horizontalni smeri. 
Ob zapiranju se vključi varnostna blokada, ki preprečuje 
poškodbe garniture med transportom. Garniture so 
postavljene na posebno ojačano izvedbo škropilnice 
v izvedbah 1000 ali 1200 l. Škropilnica je v standardu 
opremljena z nastavkom za hitri priklop. Dobavljive so v 
izvedbi z elektrohidravlično kontrolo garniture, ki omogoča 
tudi neodvisno zapiranje krajnih rok garniture.

Vse garniture MY H in HLX so opremljene s sistemom za 
posamično ali hkratno odpiranje, kar prihrani veliko časa.

NOVO
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Vaš prodajalec:

 Naziv škropilnice AGS 600 EN AGS 800 EN AGS 1000 EN AGS 1200 EN AGS 1000 EN H AGS 1200 EN H

 Rezervoarji

 Nazivni volumen (l) 600 800 1000 1200 1000 1200

 Rezervoar za izpiranje (l) 60 80 100 128 100 128

 Rezervoar za umivanje rok (l) 15   13,7

 Masa garniture s škrop. (kg)

 12 MRX/ 15 MRX 452/502 520/570 542/592 578/628  

 12 MY/ 12 MY H 510/544 578/612 600/634 636/670  

 15 HLX  810 832 868  

 15 MY H/15 MY EN     792/802 828/838

 18 MY H/ 18 MY EN     1024/1034 1060/1070

 Dimenzije (cm)

 12 MRX   138x241x208-258  157x256x221  

 15 MRX   138x300x198-248  164x285x221  

 12 MY/12 MY H   145x261x265-315  163x264x266  

 15 HLX   176x253x284  

 15 MY H                                    185x270x300-361

 18 MY H                                    185x270x300-361

 Črpalke

 Naziv in tip                 Batnomembranska črpalka BM Agromehanika (3 - letna garancija)

 Pretok (l/min) 105                                                                150

 Max tlak                                              20 bar na 540 obr/min

 Regulator tlaka

 Izvedbe
                              Ročna regulacija z električnim centralnim ventilom, 

                               daljinska električna regulacija, škropilni računalnik

 Kategorija priklopa                                     II.

 Priporočena moč traktorja                                 Nad 60 KM                              Nad 100 KM

 Šobe Lechler 12 MRX 15 MRX 12 MY/ H 15 HLX/                        18 MYH/ MYEH   

     MYH/MY EH 

 Število šobnih nosilcev 24  30                                  36

 Število sekcij                                    5

 Razdelitev po sekcijah   5-5-4-5-5 6-6-6-6-6 5-5-4-5-5   5-7-6-7-5                             7-8-6-8-7


