
Dodatna oprema
Različni prikopi
- fiksni
- hidravlično gibljivi z mehansko blokado za cestno vožnjo
- različne možnosti priklopov

AGS EN HP VLEČENE ŠKROPILNICE AGS 2500-3000 EN HP (15, 18, 21 in 24 m)

KAKOVOSTNO ŠKROPLJENJE = VELIK PRIHRANEK

ENOSTAVNOST UPORABE

EKONOMIČNOST

PRIJAZNOST DO OKOLJA

VELIKA PRILAGODLJIVOST UPORABNIKU

Serija škropilnic AGS EN HP je namenjena 
zahtevnejšim profesionalnim uporabnikom. Odlikuje 
jo kakovostna izdelava, dolga življenska doba, 
bogat nabor dodatne opreme, možnost uporabe 
naprednih tehnoloških rešitev ter izjemno ugodno 
razmerje med ceno in kakovostjo. Kakovost 
škropilnic Agromehanike priznavajo številni 
uporabniki po vsem svetu.
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ZA NAJBOLJ ZAHTEVNE UPORABNIKE

Kolesa in blatniki

Hidravlično gibljiva in fiksna ruda z različnimi priklopi

www.agromehanika.si
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Večja kolesa (44” in 46”) in blatniki
Z izborom različnih koles dosežemo talno prehodnost od 
60-80 cm.

Sesalna košara
Sesalna košara omogoča sesanje vode iz ribnika, potoka, 
vodnjaka itn., preko filtra, črpalke in regulatorja v glavni 
rezervoar.

Enostaven transport
Celotna škropilnica je zasnovana tako, da 
omogoča enostaven transport, brez dodatnih 
posegov.  Pri hidravlično gibljivi rudi vam 
mehansko varovalo nudi varno vožnjo po 
cesti.

Hidravlično gibljiva ruda
Hidravlična ruda omogoča sledenje kolesa kolesnicam  
traktorja. Upravlja se preko dvosmernega hidravličnega 
razvodnika v traktorju. Ob vožnji po cesti je možna 
blokada rude.

Transport Mehansko varovalo

Sesalna košara

Transport

TEHNIČNI  PODATKI: AGS 2500-3000 EN HP (15, 18, 21 in 24 m)

TIP ŠKROPILNICE

ŠKROPILNICA AGS 2500 EN HP AGS 3000 EN HP

 Prostornina glavnega rezervoarja (dejanski) [l] 2800 3260

 Prostornina rezervoarja za izpiranje [l] 300 (335) 300 (335)

 Prostornina rezervoarja za pranje rok [l] 20 20

Nastavljiv kolotek [cm] 150-220 150-220

Kolo 12,4 R38“ Talna prehodnost [cm] 60 60

Kolo 270/95 R44“ Talna prehodnost [cm] 70 70

Kolo 300/95 R46“ Talna prehodnost [cm] 80 80

Črpalka – škropljenje [l/min] 150 150

Črpalka - mešanje [l/min] 200 200

GARNITURA 15m-HP 18m-HP 21m-HP 24m-HP

Dimenzije 
škropilnice z 

garnituro

Dolžina A [cm] 565 625 569 699

Širina B [cm] 220 220 220 220

Višina  C (270/95 R38“) [cm] 280

 C (270/95 R44“) [cm] 290

 C (300/95 R46“) [cm] 300

 Masa škropilnice in garniture (prazna) [kg] 2320/2330 2350/2360 2391/2401 2412/2422

 Masa škropilnice in garniture (polna) [kg] 5150/5660 5180/5690 5221/5731 5240/5752

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



Črpalka
Za škropljenje uporabljamo nizkotlačno batno-membransko črpalko 
BM 150/20, za aktivno mešanje pa posebno črpalko C 200, ki omogoča 
kvalitetno in enakomerno koncentracijo kemičnega pripravka v rezervoarju. 
Naše črpalke odlikuje zanesljivost in kakovostna izdelava, kar potrjuje 3-letna 
garancija na brezhibno delovanje.

Škropilni računalnik AG-TRONIK 14

AG-TRONIK 14 omogoča dva režima regulacije:
- regulacija na podlagi merjenja pretoka in hitrosti
- regulacija na podlagi merjenja tlaka in hitrosti

Na podlagi željenega hektarskega odmerka in s pomočjo merilca pretoka (ali 
tlaka) ter hitrosti, regulira pretok (ali tlak), potreben za natančno škropljenje. 
V primeru zaprtja posamezne sekcije škropilni računalnik AG-TRONIK 14 
nemudoma prilagodi pretok. Sistem je zelo enostaven za uporabo. AG-
TRONIK 14 omogoča tudi analizo dela, njihovo shranjevanje na osebni 
računalnik, s pomočjo SD kartice. Omogoča tudi shranjevanje zgodovine 
dela in delovnih parametrov.

Škropljenje
Za natančno uravnavanje procesa škropljenja, vam bosta v pomoč škropilni 
računalnik AG-TRONIK 14 in regulator PR3 ECMF, ki brezhibno delujeta v 
povezavi z GPS navigacijo.

Delno čiščenje vitalnih delov
Z vodo iz pomožnega rezervoarja uporabnik lahko očisti regulator, črpalki, 
cevi in šobe, čeprav je v glavnem rezervoarju še škropilni pripravek. Pri 
tem koncentracija škropilnega pripravka v glavnem rezervoarju ostane 
nespremenjena in uporabnik ga lahko uporabi pri naslednjem škropljenju. 
Z delnim čiščenjem se prepreči nastajanje usedlin in zamašitev ter se 
podaljša življenska doba vitalnih delov stroja.

Škropilna garnitura HP
Izdelana je v skladu z naslednjimi načeli: funkcionalnost, trpežnost in kompaktnost. Vitalni mehanski in hidravlični deli so izdelani iz kakovostnih 
materialov, garnitura je prašno lakirana z vrhunsko, okolju prijazno protikorozijsko zaščito.

Ogrodje
Novo zasnovano ogrodje škropilnice je izdelano na osnovi dolgoletnih 
izkušenj. Ena od večjih prednosti je visoka talna prehodnost (klirens).  
Prašno lakiranje zagotavlja njegovo kakovostno protikorozijsko zaščito.

Hidravlična garnitura HP - 15m, 18m, 21m in 24m
Horizontalno bočno zložljiva garnitura, s svojo robustnostjo in kompaktno konstrukcijo omogoča 
škropljenje pri visokih hitrostih. Hidravlično odpiranje, blokada in nivelacija, dviganje in spuščanje, 
ponujajo maksimalno udobje uporabniku.

- paralelogramski dvig (do 245 cm)
- hidravlični blažilec za vertikalno blaženje
- dvotočkovno vpetje škropilne garniture
- hidravlični blažilec za prilagajanje terenu
- bočno blaženje z gumijastimi vzmetmi
- zadnja varovalna roka je gibljiva v vseh treh smereh
- transportno vpetje za enostaven prevoz
- enostavno hidravlično upravljanje (1x dvosmerni razvodnik za odpiranje/zapiranje, 1x dvosmerni       
   za nivelacijo in 1x  enosmerni za dvig)
- možnost vgradnje elektromagnetnega hidravličnega ventila 6/2, pri katerem potrebujemo en  
   dvosmerni hidravlični razvodnik za nivelacijo in odpiranje
- pet škropilnih sekcij (možnost vgradnje INOX cevi)
- uporaba tri-jet šob 

Polnilna posoda z rotacijsko šobo
Nameščena je na paralelogramski mehanizem, ki omogoča enostaven 
dostop. Namenjena je  učinkoviti pripravi in mešanju kemičnega 
pripravka. S pomočjo sesanja, na podlagi podtlaka, se škropivo hitro 
prečrpa v glavni rezervoar. Prednosti posode se še posebej kažejo pri 
težje topnih praškastih sredstvih. Omogoča pa tudi dodatno stopnjo 
varnosti pri ravnanju s strupenimi kemijskimi pripravki. Nameščeno 
ima mešalno šobo in šobo za izpiranje embalaže in posode.

GPS navigacija (G7 Farmnavigator)
V povezavi s sistemom AG-TRONIK 14, G7 Farmnavigator uporabniku 
omogoča avtomatsko zapiranje posameznih sekcij, ko zapeljemo na že 
poškropljeno površino ali izven območja parcele. Za razliko od klasičnega 
markerja je njegova uporaba mogoča tudi ponoči. Poleg tega je škropljenje 
z G7 Farmnavigator enostavnejše, natančnejše in hitrejše. Omogoča tudi 
shranjevanje zgodovine dela, delovnih parametrov in s tem pregled nad 
opravljenim delom.

BM 150/20 C 200

Tri-jet šoba

Regulator PR3 ECFM

Merilec hitrosti

Manometer (Φ 100)Merilec pretoka

Čiščenje
Čiščenje glavnega rezervoarja
V glavnem rezervoarju sta nameščeni rotacijski 
šobi, namenjeni čiščenju notranjosti rezervoarja.

Celovito čiščenje
Z vodo iz pomožnega rezervoarja upor-
abnik lahko očisti notranje dele regula-
torja, črpalke, cevi, šobe. Rotacijski šobi 
očistita tudi notranjost glavnega rezer-
voarja.

Upravljalna plošča
Enostaven dostop do upravljanja vseh 
glavnih funkcij na enem mestu.

Zunanje polnjenje
Možnost zunanjega polnjenja 
iz hidranta.

Paralelogramski dvig

Blažilec za vertikalno blaženje

Gibljiva zadnja rokaTransportno vpetje

Rotacijski šobi

Tlačni senzor

Dvotočkovno vpetje z blaženjem

Mešalne šobe

Osnovni podatki
Rezervoarji
Rezervoarji modernih oblik so izdelani iz kakovostnega polietilena. Glavni rezervoar je na voljo v dveh različicah, 2800 l in 3260 l. Spodnji del je 
oblikovan tako, da omogoča celovito praznjenje in minimalen ostanek škropiva. Vgrajena sta dodatna rezervoarja za pranje celotnega sistema in 
pranje rok.

Svetlobna signalizacija
Zvezno nastavljv kolotek

Gumijaste vzmeti
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