
VLEČENE ŠKROPILNICE
AGS EN HP(X) 2500–3000 Litrov; 15–24 m

Kakovostna zaščita za bogat pridelek

Kombinacija zahtev sodobnega poljedelstva in lastnih razvojnih rešitev se izraža v naši 
najsodobnejši družini škropilnic z bogato serijsko opremo AGS 2500–3000 EN HP in v 
tehnično izboljšani seriji AGS 2500–3000 EN HPX.



Skrbno oblikovane, s poudarkom na dizajnu in uporabnih 
rešitvah, omogočajo varno in predvsem učinkovito delo. 
Sistem obtočne regulacije poskrbi za takojšen pričetek 
škropljenja in enakomeren nanos po celotni površini. 
Paralelogramsko vpetje omogoča višji dvig garniture, 
medtem ko hidravlična ruda poskrbi za lepše sledenje 
koloteka. V izvedbi HPX škropilnica ponuja tudi enostransko 
odpiranje, za lažje izogibanje oviram na polju.

DRUŽINA VLEČENIH
ŠKROPILNIC AGS EN HP(X)

ENOSTAVNOST
UPORABE IN
VZDRŽEVANJA

EKONOMIČNOST

PRILAGODLJIVOST
UPORABNIKU

ZANESLJIVOST
DELOVANJA

DOLGA ŽIVLJENSKA
DOBA

DOSTOPNI 
REZERVNI DELI
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PODVOZJE
Izdelano je na podlagi dolgoletnih izkušenj. Je robustno in 
vzdržljivo. Dvoslojno prašno lakiranje zagotavlja najboljšo 
zaščito pred korozijo. Kolotek je brezstopenjsko nastavljiv za 
enostavno prilagajanje različnim kulturam. Vse škropilnice 
HP in HPX so opremljene z blatniki.

REZERVOARJI
Izdelani so iz kakovostnega LDPE. So kompaktni ter mehansko 
in kemično odporni. Atraktiven design daje škropilnici 
svojevrsten karakter.
Glavni rezervoar je na voljo v izvedbi 2500 in 3000 litrov. 
Zasnovan je tako, da je omogočeno kakovostno mešanje, 
minimalen tehnični ostanek škropiva in enostavno čiščenje. 
Vgrajena sta dodatna rezervoarja za pranje sistema in rok.

ČRPALKE
Glavna, batno membranskega tipa, je namenjena škropljenju 
in je na voljo v izvedbi Agromehanika BM150 (garniture 15 
in 18m) ali Comet BP171 (garniture 21 in 24 m). Pomožna 
centrifugalna črpalka Agromehanika C200 je namenjena 
mešanju škropiva v glavnem rezervoarju.
  

REGULATOR TLAKA
Vse izvedbe AGS HP(X) so opremljene s škropilnim 
računalnikom AGtronik za kar se ta precizno in udobno 
škropljenje. Sistem regulacije je obtočnega tipa, kar zagotavlja 
istočasen pričetek škropljenja po celotni širini garniture.

OPREMA 
ŠKROPILNICE
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ALI STE VEDELI?

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

Črpalka Agromehanika BM 150

Črpalka Agromehanika C 200

Škropilni računalnik AGtronik



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

CONA ZA UPRAVLJANJE
ŠKROPILNICE
Na enem mestu združuje pregledni kontrolni pano, podest 
za dostop do pokrova glavnega rezervoarja, polnilno 
posodo in omogoča enostavno in hitro upravljanje s 
škropilnico. Kontrolni pano na enem mestu združuje vse 
sisteme (delovanje, čiščenje, črpanje, sesanje in polnjenje), 
za upravljanje podpornih funkcij škropilnice.

POLNILNA POSODA
Prednosti se še posebej pokažejo pri uporabi težje topnih 
praškastih sredstev. Namenjena je učinkoviti pripravi in 
mešanju kemičnega pripravka. S pomočjo Venturijevega 
principa se škropivo enostavno prečrpa v glavni 
rezervoar.
Omogoča varnejše ravnanje s kemičnimi pripravki. 
Vsebuje izpiralec embalaže, s konico za prebadanje 
zaščitne folije in čiščenje posode s FFS. S priročnim 
mehanizmom si jo med
uporabo spustite na udobno višino.

AKTIVNO MEŠANJE
Preprečuje posedanje praškastih škropiv na dno 
rezervoarja. Mešanje poteka preko injektorske šobe, s 
pomočjo samostojne centrifugalne črpalke s pretokom 
200 l/min.

OPREMA ŠKROPILNICE
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Mešalna šoba

Polnilna posoda

Kontrolni pano
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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 uporab- 
niku 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

HIDRAVLIČNE GARNITURE HP IN HPX
Robustne hidravlične garniture HP z delovnimi širinami 15, 
18, 21 in 24 m omogočajo natančno in učinkovito delo pri 
visokih hitrostih. Serija garnitur HPX z delovnimi širinami 18 
in 21 m omogoča tudi enostransko škropljenje. Opremljene se 
s škropilnimi cevmi iz nerjavnega jekla. Hidravlično odpiranje, 
dvig in nivelacijo upravljamo s pomočjo priročnega panoja. 
Opremljene so z varnostnim sistemom, ki preprečuje zapiranje 
v delovnem položaju in samodejno zaklepanje v transportnem 
položaju. Vpetje garnitur je dvotočkovno, kar mogoča kopiranje 
terena, tudi na nagnjenih terenih. Za blaženje v vertikalni 
smeri skrbi hidravlični akumulator, v ostalih smereh pa pred 
lomi ščitijo gumijasti blažilci. Roke garniture se zlagajo bočno 
ob rezervoarju, s čimer zagotavljajo kompaktne transportne 
dimenzije. Zaradi paralelogramskega mehanizma je 
omogočen dvig do 230 cm in s tem škropljenje pridelka v 
višjih stopnjah rasti (koruza, sončnice, tobak).

TEHNIČNA
ODLIČNOST

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



HIDRAVLIČNA GIBLJIVA RUDA
Zmanjšuje potreben prostor za obračanje. Omogoča 
sledenje koloteka ob bočnih naklonih in ob zavijanju in 
zmanjšuje teptanje pridelka.

KOLESA IN ZRAČNE ZAVORE
Večja kolesa 300/95 R46” zagotavljajo višjo talno 
prehodnost. Dvokrožne zračne zavore skrbijo za dodatno 
varnost in omogočajo višje cestne hitrosti.

SET ZA ZUNANJE PRANJE
Po vsakem končanem škropljenju se priporoča tudi zunanje 
pranje stroja. S tem ohranjamo brezhibno delovanje stroja, 
saj odstranimo ostanke agresivnih kemičnih sredstev.

Vse garniture HPX so opremljene s sistemom za posamično ali
hkratno odpiranje, kar prihrani veliko časa. 

NOVO

DODATNA OPREMA

Set za zunanje pranje

Hidravlična gibljiva ruda
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