
AGP 100 – 400 TN (TEN) FÜGGESZTETT 
VENTILÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

MINŐSÉGI PERMETEZÉS = NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

GAZDASÁGOS

KÖRNYEZETBARÁT

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK

A modern kialakítású AGP 100 TN, AGP 
200 TN, 250 TEN és a 400 TEN ventilátoros 
permetezőgépek kifejezetten a szőlő- 
és gyümölcsültetvények vegyszerezési 
munkálataihoz lettek kifejlesztve. A 
permetezőgép könnyű szerkezetének 
köszönhetően kisebb traktorokkal is könnyedén 
hordozható, és minden körülmények közt 
optimális szórást biztosít. A permetezőgép 
tartály közepébe integrált ventilátornak 
köszönhetően a ventilátor mindig tiszta levegőt 
szív. Az állítható ventilátorlapátok segítségével 
beállítható az optimális légáramlás, amely az 
ültetvény korától függetlenül is megbízható 
munkaminőséget nyújt.

A permetezőgép a legmagasabb környezetvédelmi 
előírásoknak megfelel. Az AGP TN és TEN típusú 
permetezőgépek előnyei:
•	 sajátosan	könnyű	szerkezete	és		 	 	
 kompakt méretei biztosítják a könnyű   
 manőverezést a szűkebb ültetvénysorokban is, 
•	 a	tartályon	keresztül	szívott	levegőnek		 	
 köszönhetően irányított (célzott)    
 szórással permetezhetünk,
•	 a	légáramlás	egyenirányítók	elősegítik		 		
 az egyenletes lefedettséget akár 4    
 méter magasságig.

A TEN típusok hátulján megtalálható a 2db tisztavizes 
tartály, egyik a permetezőgép átmosásához, másik 
pedig a kézmosáshoz.
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PERMETEZŐGÉP TÍPUSA
AGP 100 TN AGP 200 TN AGP 250 TEN AGP 400 TEN

Névleges tartály kapacitás l 100 200 250 400

Átmosó tartály kapacitása l / / 40 40

Kázmosó tartály kapacitása l / / 15 15

Méretek (Amin x B x C) cm 103x58x145 110x97x147 110x97x147 125x105x160

Súly (üresen) kg 114 155 195 218

Ventilátor átmérője mm  Ø 525

Légszállítás m3/h 12000-22000

Kiáramló légsebesség m/s <40 (a lapátok dőlésszögével állítható)

Permetezési magasság m 4

A ventilátor max. fordulatszáma n/min 2000

Szórófejek száma 10

Fúvókabetétek típusa Lechler TR

Szivattyú típusa Agromehanika BM 65/30 P: 73,30 l/min, max. 25 bar - 3 év garancia

Nyomásvezérlő típusa PR1 F/3 M170 M170, PR8 ECF/2EMV

Traktor kategória I. kat. II. kat.

Traktor javasolt teljesítménye kW 22-40 24-72

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK: AGP 100 – 400 TN (TEN)

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
A permetezőgép további opciós kiegészítőkkel is felszerelhető az igényeknek megfelelően:
•	 további szakaszolószelepek a nyomásvezérlőn
•	 további nyomószűrők
•	 vegyszerbemosó gomba a beöntőszűrőben
•	 flakonkimosó szórófej

•	 tartálykimosó szórófej
•	 átalakítás vontatható permetezőgéppé
•	 100 mm átmérőjű manométer
•	 kardántengely - 74 cm

M170 típusú nyomásvezérlő

PR8 típusú elektromos 
nyomásvezérlő

BM 65/30 P típusú 
szivattyú

100 mm átmérőjű 
manométer

A prospektusban található leírások és illusztrációk csupán tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát előzetes értesítések nélkül fenntartjuk.


