
Oprema škropilnice
Ogrodje 
Ogrodje škropilnice je izdelano na osnovi 
dolgoletnih izkušenj. Prašno lakiranje zagotavlja 
njegovo kakovostno protikorozijsko zaščito.

Rezervoarji 
Rezervoarji so izdelani iz kakovostnega 
polietilena. Glavni rezervoarji so na voljo v 
izvedbah 300, 400, 600, 800, 1000 in 1200 
litrov. Spodnji del je oblikovan tako, da omogoča 
celovito praznjenje in minimalen ostanek 
škropiva. Vgrajena sta dodatna rezervoarja za 
pranje sistema in rok.

Črpalke 
Nizkotlačne, batno-membranskega tipa BM Agromehanika, so na voljo v 
velikostih 65, 105
in 150 l/min in pokrivajo potrebe celotne skupine škropilnic. Črpalke BM 
Agromehanika odlikujeta zanesljivost in kakovostna izdelava, kar potrjuje 
3 letna garancija na brezhibno delovanje. 

Regulator tlaka 
Izbirati je mogoče med mehanskim regulatorjem z možnostjo nastavitve 
konstantnega tlaka na sekcijah, elektronsko daljinsko regulacijo ter 
škropilnim računalnikom. Vsi regulatorji imajo vgrajen samočistilen tlačni 
filter.

Kontrolni pano
Nahaja se v bližini polnilne posode. Na enem mestu zbira vse sisteme, 
ki jih uporabnik potrebuje za upravljanje podpornih funkcij škropilnice 
(delovanje, čiščenje, črpanje, sesanje, polnjenje).

Črpalka Agromehanika BM 150

Škropilni računalnik AG TRONIK

Regulator tlaka Agromehanika PR 3 ECF

AGS 1200 EN
garnitura 18 MY H

NOŠENE ŠKROPILNICE 
AGS EN (300 – 1200 litrov; 6 – 18 m)

KAKOVOSTNO ŠKROPLJENJE = VELIK PRIHRANEK!

ENOSTAVNOST UPORABE

EKONOMIČNOST

PRIJAZNOST DO OKOLJA

PRILAGODLJIVOST UPORABNIKU

Družina nošenih škropilnic AGS EN je 
namenjena zahtevnejšim 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.

AGROMEHANIKA D.D., Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenia, EU;  T: +386 4 2371 343; F: +386 4 2371 303 E: sales@agromehanika.si

Naziv škropilnice AGS 300 EN AGS 400 EN AGS 600 EN AGS 800 EN AGS 1000 EN AGS 1200 EN

Rezervoarji

Nazivni volumen (l) 300 400 600 800 1.000 1.200

Rezervoar za izpiranje (l) 40 50 60 100 100 128

Rezervoar za pranje rok (l) 12,5 12,5 15 13,7 13,7 13,7

Garniture

Fiksno vpetje (6, 8, 10, 12 m)

MRX (10, 12, 15 m)

MY (12, 15, 16, 18 m)         12 MY/12 MY H 

                                                      15 MY H

                                                      16 MY H

                                                      18 MY H

                                                      12-15 HLX

Črpalke

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

Pretok (l/min) 65 65 - 105 105 - 150 105 - 150 105 - 150 105 - 150

Max. tlak 20 bar pri 540 obr./min

Regulator tlaka

Naziv in tip PR 3 Agromehanika – s samočistilnim filtrom

Izvedbe mehanski mehanski, daljinski el. daljinski elektronski, škropilni računalnik

Šobe Lechler (plastične, keramične, triget)

Kategorija traktorskega priklopa I. I. / II. II.

Škropilnice AGS EN so rezultat 40 letnih izkušenj in znanja podjetja 
Agromehanika. Proizvodi izpolnjujejo najzahtevnejše okoljevarstvene 
evropske standarde in sledijo modernim trendom razvoja in oblikovanja. 
Uporaba naprednih proizvodnih tehnologij in sistemov kakovosti 
je podlaga visokemu ugledu škropilnic Agromehanika širom sveta. 
Ključni tehnološki postopki so opravljeni znotraj podjetja ali v povezavi 
s skrbno izbranimi partnerji znotraj EU.

www.agromehanika.si

NOŠENE ŠKROPILNICE AGS EN (300 – 1200 litrov; 6 – 18 m)NOŠENE ŠKROPILNICE AGS EN (300 – 1200 litrov; 6 – 18 m)
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Regulator tlaka Agromehanika PR 10 ECF/5EC+2

Navedeni opisi in ilustracije so zgolj informativni in niso obvezujoči in se lahko spreminjajo ali dopoljnjujejo brez predhodnega opozorila



Polnjenje in mešanje škropiva
Polnjenje
Polnjenje Škropilnice AGS EN se lahko polni na tri
načine, in sicer:

• skozi pokrov glavnega rezervoarja
• skozi priklop za hitro polnjenje
• ali s pomočjo sesalne košare.

Polnilna posoda
Namenjena je učinkoviti pripravi in mešanju kemičnega pripravka. S 
pomočjo Venturijevega principa (sesanje na podlagi podtlaka) se škropivo 
hitro prečrpa v glavni rezervoar. Prednosti polnilne posode se še posebej 
pokažejo pri težje topnih praškastih sredstvih. Omogoča pa tudi dodatno 
stopnjo varnosti pri ravnanju s strupenimi kemijskimi pripravki.

Izpiranje embalaže 
Rotacijska šoba za izpiranje embalaže škropiva je lahko nameščena v 
polnilni posodi ali v cedilu glavnega rezervoarja. 

Aktivno mešanje
Preprečuje posedanje praškastih škropiv na dno rezervoarja. Mešanje 
poteka preko injektorske (vbrizgalne) mešalne šobe, ki se nahaja v 
glavnem rezervoarju.

Polnilna posoda

Rotacijski šobi za izpiranje Injektorska (vbrizgalna) mešalna šoba

Škropilne garniture
Agromehanika
Izdelane so v skladu z naslednjimi načeli: 
funkcionalnost, trpežnost in kompaktnost. Zunanji 
sekciji garnitur sta opremljeni z vzmetnim odmično-
povratnim mehanizmom. Vitalni mehanski deli in 
hidravlika so izdelani iz kakovostnih materialov, 
vse garniture so prašno lakirane z vrhunsko, okolju 
prijazno protikorozijsko zaščito.

Hidravlične škropilne garniture MY H - 15, 16, 18 m
Opremljene so s pnevmatskim sistemom za blaženje 
vertikalnih sunkov in vzmetnim sistemom blaženja 
sunkov v ostalih smereh. Hidravlično odpiranje, 
dviganje, blokada in nivelacija, ponujajo maksimalno 
udobje uporabniku in upravljanje iz kabine. 
Enotočkovno vpetje omogoča kopiranje terena - 
enakomerno oddaljenost od tal. Ob zapiranju se 
vključi hidravlična blokada, ki preprečuje poškodbe 
garniture med transportom.

Hidravlična škropilna garnitura HLX 12 -15 m
Omogoča eno ali dvostransko odpiranje. Opremljene 
so s pnevmatskim sistemom za blaženje vertikalnih 
sunkov in vzmetnim sistemom blaženja sunkov v 
ostalih smereh. Hidravlično odpiranje, dviganje, 
blokada in nivelacija, ponujajo maksimalno udobje 
uporabniku in upravljanje iz kabine. 

MRX - 10, 12, 15 m

MY H - 15, 16, 18 m

Čiščenje
Pranje glavnega rezervoarja
V glavnem rezervoarju so nameščene rotacijske šobe, namen-
jene čiščenju notranjih sten.

Celovito čiščenje vitalnih delov
Z vodo iz pomožnega rezervoarja uporabnik lahko opere 
notranje dele regulatorja, črpalke, cevi, šobe. Rotacijske šobe 
operejo tudi notranjost glavnega rezervoarja.

Delno čiščenje vitalnih delov
Z vodo iz pomožnega rezervoarja uporabnik lahko opere 
regulator, črpalko, cevi in šobe, čeprav je v glavnem 
rezervoarju še škropilno sredstvo. Pri tem koncentracija 
škropiva v glavnem rezervoarju ostane nespremenjena in 
uporabnik ga lahko uporabi pri naslednjem škropljenju. Z 
delnim čiščenjem se prepreči nastajanje zamašitev in korozije 
ter se podaljša življenjska doba vitalnih delov stroja.

GPS navigacija (G7 Farmnavigator)
V povezavi s sistemom AG TRONIK uporabniku omogoča avtomatsko zapiranje 
glavnega ventila ali posameznih sekcij, ko zapeljemo na že poškropljeno površino. 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.

Nošene škropilnice 
AGS 300 in 400 EN
Škropilnice AGS EN s kapaciteto 300 in 400 litrov so 
namenjene škropljenju manjših kmetijskih površin, parkov, 
golf in nogometnih igrišč, itd. Na voljo so v kombinaciji s fiksnimi 
garniturami 6, 8, 10 in 12 m, ki imajo možnost nastavljanja po 
višini. Opremljene so s črpalkami Agromehnika BM 65 l/min 
ali 105 l/min, s 3 letno garancijo in mehanskimi regulatorji 
tlaka znamke Agromehanika. Ponujajo prednosti serije AGS 
EN tudi za najmanjše uporabnike.

Škropljenje
Za uravnavanje procesa škropljenja so na voljo sledeči 
regulatorji: mehanski z možnostjo nastavitve konstantnega 
tlaka na sekcijah, daljinski elektronski ter škropilni računalnik 
AG TRONIK 14, ki brezhibno deluje v povezavi z GPS navigacijo.

Škropilni računalnik AG TRONIK
Na podlagi želene hektarske potrošnje in s pomočjo senzorjev 
pretoka ter hitrosti, regulira pretok, potreben za natančno 
škropljenje. V primeru zaprtja posamezne sekcije AG TRONIK 
nemudoma prilagodi pretok. Sistem je zelo enostaven za 
uporabo. AG TRONIK omogoča tudi analize dela, njihovo 
shranjevanje ter prenos podatkov s pomočjo SD kartice na 
osebne računalnike.

AGS EN - 300 in 400 l

Pranje glavnega rezervoarja

GPS navigacija

NOŠENE ŠKROPILNICE AGS EN (300 – 1200 litrov; 6– 18 m)

Hidravlična škropilna garnitura 12 m MY H
Vpetje na škropilnico je trapeznega tipa in omogoča 
kopiranje terena. Uporabniku je omogočeno upravljanje 
iz kabine, odkoder lahko s pomočjo hidravličnih cilindrov 
nastavlja odpiranje, dviganje in nivelacijo garniture. 
Posebnost garniture je samodejna blokada, ki se vključi ob 
zlaganju ter preprečuje poškodbe garniture med samim 
transportom.

Hidravlična garnitura 12 m MY
Uporabnik iz kabine krmili hidravlično odpiranje in 
zapiranje garniture. Vpetje na škropilnico je trapeznega 
tipa in omogoča kopiranje terena. Samodejna blokada ob 
zapiranju prepreči poškodbe garniture med transportom.

Ročne garniture MRX - 10, 12, 15 m
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. Na željo kupca so lahko 
opremljene s hidravličnim dvigom in nivelacijo.

Fiksne ročne garniture – 6, 8, 10, 12 m
Namenjene so škropilnicam z rezervoarji 300 in 400 
litrov. Vpetje na ogrodje škropilnice je fiksno. So izjemno 
lahke konstrukcije in imajo ugodno razmerje med ceno in 
kakovostjo.

FIKSNA - 6, 8, 10, 12 mMY/MY H - 12 m

NOŠENE ŠKROPILNICE AGS EN (300 – 1200 litrov; 6– 18 m) NOŠENE ŠKROPILNICE AGS EN (300 – 1200 litrov; 6– 18 m)

HLX - 12 in 15 m


