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SPECIALNE IZVEDBE TRAKTORJEV

PSC MURSKA SOBOTA
Plese 1
9000 Murska Sobota
T: 02 531 18 03
F: 02 531 18 04
E: psc.ms@agromehanika.si

PSC MARIBOR
Primorska 9
2000 Maribor
T: 02 331 89 80
F: 02 331 95 69
E: psc.mb@agromehanika.si

PSC BREŽICE
Cesta bratov Cerjakov 24
8250 Brežice
T: 07 499 34 85
F: 07 499 34 86
E: psc.br@agromehanika.si

PSC KRANJ
Hrastje 52a
4000 Kranj
T: 04 237 13 43
F: 04 237 13 12
E: sales@agromehanika.si

UGODNO RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO

PROIZVEDENO V SLOVENIJI

BOGATA DODATNA OPREMA

UNIVERZALNOST
Kompaktni traktorji AGT ponujajo 
uporabnikom večnamenskost, prilagodljivost 
in ekonomičnost.

Konstrukcija traktorjev AGT omogoča njihovo 
uporabo v vinogradništvu, sadjarstvu, 
na strmih in težje dostopnih terenih, v 
gozdarstvu, kmetijstvu, komunali, itd.

Vgrajene sodobne komponente in enostavne 
tehnične rešitve jamčijo kakovost, brezhibno 
delovanje proizvodov in enostavno 
vzdrževanje.

Ozka izvedba:

Gozdarska izvedba:

Gorska izvedba:

Traktor AGT 835
•	 Uporaba v ozkih nasadih oz. omejenih prostorih
•	 Zglobna izvedba z zunanjo širino 95 - 100 cm
•	 Možnost vgradnje prednje priključne gredi in 

prednjega dvižnega sistema

Traktor AGT 835
•	 Zglobna izvedba z odprto kabino
•	 Izvedba vključuje naslednjo gozdarsko opremo: deska, 

zaščitni lok, zaščita stekel, zaščita motorja, itd.

Traktor AGT 
850/860 reverzibilni
•	 Primeren za delo na zelo strmih terenih (tudi z 

naklonom več kot 40°)
•	 Toga izvedba z reverzibilnim sedežem
•	 Izvedba vključuje široke pnevmatike in plavajočo 

hidravliko s spominom, ki omogoča prilagajanje 
naklona priključka terenu.

•	 Možnost vgradnje prednjega dvižnega sistema, 
odprte ali zaprte in ogrevane kabine ter klime

•	 Posebej prilagojena izvedba šasije www.agromehanika.si

Traktor AGT 850
•	 Toga izvedba
•	 Kabina z ventilacijo in gretjem
•	 Izvedba vključuje naslednjo gozdarsko opremo: deska, 

zaščitni lok, zaščita stekel, zaščita motorja, itd.

VEČNAMENSKI, PRILAGODLJIVI IN EKONOMIČNI

AGT kompaktni traktorji

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

SVOJ TRAKTOR AGT LAHKO Z RAZLIČNIMI 
PRIKLJUČKI PRILAGODITE VSEM SVOJIM 

POTREBAM V VSEH LETNIH ČASIH!



   AGT KOMPAKTNI TRAKTORJI

Traktor AGT 835
27 kW (36 KM)
•	 Zglobna izvedba z majhnim krogom obračanja.
•	 Prilagodljiva širina: 112 do 150 cm.
•	 Možnost vgradnje kabine, prednje priključne gredi in 

prednjega dvižnega sistema.
•	 Nizko težišče in prednja os, nameščena za motorjem, 

omogočata enakomerno porazdelitev teže ob uporabi 
priključkov in boljši oprijem s podlago.

•	 Nagib prednje osi za 15° ohranja stalni stik vseh koles 
s podlago tudi na razgibanih terenih.

•	 Stalni 4-kolesni pogon skrbi za dober oprijem 
traktorja.

•	 Zapora diferenciala na prednjem pogonu.

Tehnični podatki AGT 835

Traktor AGT 835 TS
27 kW (36 KM)

•	 Toga izvedba z 12-stopenjskim sinhroniziranim 
menjalnikom.

•	 Maks. hitrost do 30 km/h.
•	 Prilagodljiva širina: 125 do 160 cm.
•	 Možnost vgradnje kabine, prednje priključne gredi in 

prednjega dvižnega sistema.
•	 Nizko težišče in prednja os, nameščena za motorjem, 

omogočata enakomerno porazdelitev teže ob uporabi 
priključkov in boljši oprijem s podlago.

•	 Stalnik 4-kolesni pogon skrbi za dober oprijem 
traktorja.

•	 Zapora diferenciala na prednjih in zadnjih kolesih.
•	 Sklopka na priključni gredi.
•	 Nagib prednje osi za 15° ohranja stalni stik vseh koles s 

podlago tudi na razgibanih terenih.

Tehnični podatki AGT 835 TS

Traktor AGT 850/860
35,5-45 kW (48-61 KM)

•	 Toga izvedba z neverzibilnim ali reverzibilnim 
sedežem.

•	 24-stopenjski sinhronizirani menjalnik z invertorjem, 
ki omogoča preprosto izbiro smeri vožnje.

•	 Prilagodljiva širina: 125 do 170 cm
•	 Možnost vgradnje kabine in prednjega dvižnega 

sistema.
•	 Nizko težišče in prednja os, nameščena za motorjem, 

omogočata enakomerno porazdelitev teže ob 
uporabi priključkov in boljši oprijem s podlago.

•	 Stalnik 4-kolesni pogon skrbi za dober oprijem 
traktorja.

•	 Zapora diferenciala na prednjih in zadnjih kolesih.
•	 Nagib prednje osi za 15° ohranja stalni stik vseh koles 

s podlago tudi na razgibanih terenih. 

Tehnični podatki AGT 850/860

   AGT KOMPAKTNI TRAKTORJI    AGT KOMPAKTNI TRAKTORJI


