
Vlečena škropilnica  
AGS 3600 HP AGS 4200 HP  
Garniture 21-24HPX in 27-28-30 TR4

V družino kakovostnih škropilnic za poljedelstvo vpeljujemo novo profesionalno 
škropilnico AGS HP z rezervoarjem od 3600 – 4200 litrov. Škropilnica s svojo visoko 
zmogljivostjo zadovoljuje potrebe profesionalnih uporabnikov z velikimi površinami.  

Visoka produktivnost na veliki površini. 



Skrbno oblikovane, s poudarkom na dizajnu in uporabnih 
rešitvah, omogočajo varno in predvsem učinkovito delo 
na večjih površinah. Sistem sekcijskih ventilov, ki poskrbi 
za takojšen pričetek škropljenja in enakomeren nanos po 
celotni površini. Paralelogramsko vpetje omogoča visok 
ali nizek način škropljenja, kar pripomore k zmanjšanju 
odnašanja škropiva. Zavijalna os poskrbi za lepše 
sledenje koloteka in ohranjanje pridelka. Škropilnico 
lahko opremite z zračnimi vzmetmi, ki vam omogočajo 
prijetnejšo vožnjo, z uporabo naprednih elektronskih 
sistemov pa omogočamo  tudi avtomatsko nivelacijo 
garniture, avtomatsko regulacijo, avtomatsko sekcijsko 
zapiranje šob ter, avtomatsko zavijanje koles. 

DRUŽINA ŠKROPILNIC 
AGS HP

VISOKA 
ZMOGLJIVOST

NAPREDNA 
TEHNOLOGIJA

PRILAGODLJIVOST 
UPORABNIKU

ZANESLJIVOST 
DELOVANJA
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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 so opremljene z blatniki. Podvozje je opremljeno tudi s 
hidravlično podporno nogo kar omogoči še lažje pripenjaje 
na traktor. Omogoča uporabo spodnjega ali zgornjega 
traktorskega priklopa z različnimi priklopnimi očesi.

REZERVOARJI
Izdelani so iz kakovostnega polietilena LDPE. So kompaktni 
ter mehansko in kemično odporni. Atraktiven design daje 
škropilnici svojevrsten karakter. Glavni rezervoar je na voljo v 
izvedbi 3600 in 4200 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
Škropilnica AGS 3600 – 4200 je opremljena s sistemom dveh 
batno membranskih črpalk, priznanih blagovnih znamk. 
Prva s pretokom 260 l/min za škropljenje in druga z 150 l/
min za mešanje škropiva. Slednja omogoča reguliranje tlaka 
za intenzivnost mešanja, kar je zelo pomembno pri uporabi 
tekočih gnojil.  

ISOBUS in AG-TRONIK
Škropilnico lahko opremite s škropilnim računalnikom AG-
TRONIK S1 in elektronski sistem ISOBUS Müller Elektronik (del 
podjetja Trimble). Z njuno uporabo bo vaše delo opravljeno 
natančno, hitro in varno. Poleg tega, pa boste z uporabo 
ISOBUS sistema ali AG-TRONIKA prihranili vaš denar. 

OPREMA ŠKROPILNICE
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Črpalka Comet BPS 260

ISOBUS vtičnica

Škropilnik računalnik 
AG-TRONIK S1

VELIK 
PRIHRANEK

Z AG-TRONIKOM S1 se ha poraba meri s 
senzorjem pretoka. Zaradi računalniškega 
krmiljenja pretoka glede na hitrost in obrabo 
šob se prihrani do 20 % škropiva.



ZRAČNE ZAVORE
Škropilnica AGS 3600 – 4200 je opremljena z novim načinom 
zračnega zaviranja. Ta se uravnava glede na težo škropilnice. Težja 
kot je škropilnica, več zaviranja potrebuje. Zračne zavore skrbijo 
za dodatno varnost in omogočajo višje cestne hitrosti. Serijsko bo 
škropilnica opremljena z zavorami ročne regulacije. Kot opcija, pa 
bodo na voljo tudi zavore z avtomatsko regulacijo. 

ZAVIJALNA OSOVINA
Opcijsko lahko škropilnico opremite z zavijalno osovino. Slednja 
poskrbi, da škropilnica lepo in natančno sledi koloteku traktorja. 
Posledično imamo manj povoženega, uničenega pridelka. Na 
voljo bo opcija z zavijanjem ali brez. Zavijalna osovina je možna le 
v kombinaciji z zračnimi vzmetmi in ISOBUS sistemom. 

VZMETENJE PODVOZJA
Z mislijo na uporabnika smo škropilnico AGS 3600–4200 opremili 
z vzmetenjem. To vam omogoča stabilno in udobno vožnjo po 
razritem terenu in cesti. Serijsko je škropilnica opremljena z 
gumijastim vzmetenjem, opcijsko pa jo lahko opremite z zračnim 
vzmetenjem. 

CONA ZA UPRAVLJANJE ŠKROPILNICE
Na enem mestu združuje pregledni kontrolni pano, podest za 
dostop do pokrova glavnega rezervoarja, polnilno posodo ter 
tlačni ventil za nastavitev tlaka pri mešanju. Kontrolni pano 
omogoča enostavno in hitro upravljanje s škropilnico. 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 dveh injektorskih šob, s pomočjo samostojne 
batno membranske črpalke s pretokom 150 l/min. 

OPREMA ŠKROPILNICE
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Mešalna šoba

Polnilna posoda

Zračne vzmeti

Zračne zavore
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ŠKROPILNI RAČUNALNIK 
AG-TRONIK S1
Na podlagi želene hektarske porabe s 
pomočjo senzorjev pretoka ter hitrosti, 
regulira pretok, potreben za natančno 
škropljenje. V primeru zaprtja posamezne 
sekcije AG-TRONIK  S1nemudoma 
prilagodi količino FFS. Sistem je intuitiven 
in enostaven za uporabo. AG-TRONIK 
S1 omogoča tudi analize dela, njihovo 
shranjevanje ter prenos podatkov s 
pomočjo USB kabla. Le vnesite želeno 
porabo in pričnite s škropljenjem.

navigacijo lažje, natančnejše in hitrejše. 
Omogoča shranjevanje zgodovine dela in 
delovnih parametrov. Omogoča paralelno 
vodenje, vnašanje ovir ali točk prekinitve 
škropljenja.  

ISOBUS MÜLLER ELEKTRONIK
ISOBUS škropilni računalnik vsebuje en 
priklop, na katerega lahko priključimo 
različne stroje z vgrajenim ISOBUS 
sistemom, ne glede na znamko. Opremljen 
je z devet polno vtičnico, ki vam omogoča 
priklop različnih priključkov. Sistem lahko 
povežete z vsemi računalniki, ki podpirajo 
sistem ISOBUS. Posledično se med delom 
osredotočate na varno vožnjo in vam ni 
potrebno nadzorovati stroja s pogledi 
nazaj. Poleg povezave z računalnikom vam 
elektronski sistem ISOBUS omogoča tudi 
povezavo z navigacijo, s pomočjo katere 
boste točno vedeli kje ste že opravili svoje 
delo. ISOBUS vam omogoča enostaven 
priklop drugih priključkov, kot so sejalnica, 
trosilnik in druge.
ISOBUS sistem na škropilnici omogoča 
upravljanje z vso hidravlično opremo. 

GPS NAVIGACIJA
Popolna avtomatizacija škropljenja. V 
povezavi s škropilnim računalnikom 
AG-TRONIK S1 uporabniku omogoča 
avtomatsko kontrolo sekcij, večji pregled in 
nadzor nad delom. Za razliko od klasičnega 
markerja je njegova uporaba mogoča tudi 
ponoči. Poleg tega je škropljenje z GPS 

ŠKROPLJENJE

NAPREDNA
TEHNOLOGIJA

Elektronski sistem ISOBUS vsebuje le en priklop, 
na katerega lahko priključimo različne stroje 
z vgrajenim ISOBUS sistemom, ne glede na 
znamko. Uporabljamo ga lahko za škropljenje, 
sejanje, gnojenje, oranje in druga kmetijska dela. 



ŠKROPILNE GARNITURE

HIDRAVLIČNE JEKLENE GARNITURE HPX in 
ALUMINIJASTE GARNITURE TR4
Serija garnitur HPX z delovnimi širinami 21 in 24 m in garniture TR4 z delovnimi širinami od 
27m do 30m omogočajo enostransko škropljenje, nivelacijo in možnost škropljenja na nizki višini. 

Aluminijaste garniture omogočajo tudi enostransko nivelacijo. Njihova nastavitev se samodejno 
prilagaja določenemu delovnemu opravilu – škropljenju. Moderne konstrukcijske rešitve 
garniture omogočajo skorajda samodejno prilagajanje terenu brez dodatnih ročnih nastavitev.

Opremljene se s škropilnimi cevmi iz nerjavnega jekla ali aluminija. Hidravlično odpiranje, dvig 
in nivelacijo upravljamo s pomočjo priročnega panoja ali ISOBUS monitorja. Opremljene so z 
varnostnim sistemom, ki preprečuje zapiranje v delovnem položaju in samodejno zaklepanje 
v transportnem položaju. Vpetje je kombinirano in sicer enotočkovno in dvotočkovno. Slednje 
omogoča 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

V primeru uporabe ISOBUS sistema je škropilnica opremljena 
tudi s naprednim hidravličnim sistemom za shranjevanje 
hidravlične energije. S tem sistemom razbremenimo 
traktorski hidravlični sistem in s tem posledično zmanjšamo 
pregrevanje olja.



KOLESA IN ZRAČNE ZAVORE 
V osnovni verzije škropilnice AGS 3600-4200 HP so na 
voljo kolesa 300/95R46 (rezervoar 3600l) in 340/85R46 
(rezervoar 4200l). Opcijsko lahko izbirate še med kolesi 
340/85R48 in 380/90/R46.  

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. Set 
je sestavljen iz samo navijalnega koluta ter visoko zmogljivo 
škropilno palico. 

DODATNA OPREMA 

Garniture TR4 francoske 
blagovne znamke Pommier, 
dolžine od 27 – 30 metrov 
so izdelane iz kakovostnega 
aluminija. Zaradi nizke teže 
omogočajo lažji transport in 
posledično manj porabljene 
energije, hkrati pa vam 
zaradi večje delovne 
širine omogočajo večjo 
produktivnost. 

NOVO

SET za zunanje pranje
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Your dealer:

ŠKROPILNICA        AGS 3600 HP                 AGS 4200 HP

Garniture   21m  24m  27m 28m 30m 21m 24m 27m 27m 30m
   HPX HPX TR4 TR4 TR4 HPX HPX TR4 TR4 TR4

Dimenzija z garnituro Dolžina A cm 660 660 700 700 750 700 700 700 700 750

 Širina B cm 230 230 250 250 250 220 220 250 250 250

 Višina C cm 310 310 380 390 420 310 310 380 390 420

Nastavljiv kolotek
 Z zavijanjem cm                  160 – 222

 Brez zavijanja cm                  172 - 234    

Masa škropilnice in garniture (prazna) Kg 3140 3170 3150 3160 3190 3740 3770 3750 3760 3790

Masa škropilnice in garniture (polna) Kg 8008 8038 8018 8028 8058 8608 8638 8618 8628 8658

Število sekcij   7 7 11 11 11 7 7 11 11 11

Nosilci šob TRI-JET  Kos 42 48 54 56 60 42 48 54 56 60

Razdelitev šob po sekcijah  5-6-8- 4-9-9- 4-5-3- 5-5-3- - 5-6-8- 4-9-9- 4-5-3- 5-5-3- -
   4-8-6-5 4-9-9-4 6-7-4-7- 6-7-4-7-  4-8-6-5 4-9-9-4 6-7-4-7- 6-7-4-7-
     6-3-5-4 6-3-5-5    6-3-5-4 6-3-5-5

Višina šob               30-225       

     


