
Traktor AGT 1060 
 ČAS JE ZA NOVO MOČ

AGROMEHANIKA IN TRAKTORJI AGT 
Predstavljamo vam novo serijo traktorjev AGT 1060. Traktorji AGT so ustvarjeni, da 
uporabniku olajšajo delo pri opravilih v kmetijstvu, vinogradništvu in sadjarstvu. Z 
določenimi tehničnimi dodatki jih lahko uporabljamo tudi za komunalna opravila in 
v gozdarstvu. Zahvaljujoč njegovi togi transmisiji z različno širino, majhnemu krogu 
obračanja, stalnemu 4-kolesnemu pogonu, ter nizkemu težišču so traktorji primerni tudi 
za delo na hribovitem terenu. Traktorje odlikuje nov sistem reverzibilnosti, ki uporabniku 
omogoča hitrejše obračanje sedeža, stopalk ter armaturne plošče. Hkrati vam zagotavlja 
kompleten nadzor nad delom. Novi traktor AGT 1060 odlikuje novi motor z emisijskim 
standardom EURO 5, moč ter prenovljena hidravlična oprema.  
 



ATRAKTIVEN DIZAJN  

EURO 5 MOTOR
 
REVERZIBILNOST
 
MOČ IN MANJŠA 
PORABA

DOSTOPNI 
REZERVNI DELI 
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Osredotočali smo se na atraktiven zunanji videz in uvedli nove, praktične rešitve za uporabnika. 
Skupaj z ekipo oblikovalcev smo zasnovali obliko, ki produktu daje moč, stabilnost in privlačnost. 

AGT 1060 je ustvarjen z mislijo na uporabnika. Omogoča mu obračanje sredinske upravljalne 
konzole in posledično nadzor nad njegovim delom. Ergonomičen sedež daje uporabniku 
odlično oporo – tudi na strmih pobočjih. 

Če si želite traktor, ki bo udoben, zanesljiv, zmogljiv in atraktiven, je AGT 1060 vaša prava izbira!



EURO 5 MOTOR
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Ali ste vedeli?

Nova generacija motorjev s kar 225 navora 
in majhno porabo goriva. 

EURO 5 MOTOR
Čas je za novo moč! 
V novem traktorju AGT 1060 je vgrajen 
najsodobnejši 3-valjnimi turbo dizelski motor, 
znamke Kohler, ki se ponaša s standardom 
EURO 5. Motor z delovno prostornino 1,9 L 
razvije 56 konjskih moči in je hkrati izredno 
varčen. Traktor AGT 1060 se ponaša s kar 225 
navora in se postavlja ob bok traktorjem z več 
kot 70 konjskimi močmi. 
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REVERZIBILNOST
Novi traktor AGT 1060 ima možnost obračanja sedeža za 180°, 
kjer se hkrati s sedežem obrne tudi celotna upravljalna konzola 
in stopalke. Reverzibilnost se odlično izkaže pri uporabi zadnjih 
priključkov saj vam omogoča dober pregled nad vašim delom, 
hkrati pa se teža traktorja enakomerno porazdeli in vam omogoča 
stabilno delo na strmih pobočjih.    

OSILACIJA 
AGT 1060 je opremljen s 15° oscilacijo, ki traktorju zagotavlja stalni 
stik s podlago na različnih terenih, vam pa kakovostno upravljanje 
in varnost.  

HIDRAVLIČNE ZAVORE   
Traktorji AGT 1060 so opremljeni s hidravličnimi zavorami v oljni 
kopeli, katerih prednost je višja talna prehodnost in učinkovitejše 
zaviranje. Posledično se zmanjša obremenitev voznika med vožnjo.

Reverzibilnost

Ali ste vedeli?
Traktor AGT 1060 je edini traktor, v celoti razvit in izdelan v Sloveniji. 



MENJALNIK 
Izbirate lahko med 4-imi stopnjami ter tremi hitrostnimi 
skupinami z inverterjem, ki omogoča spremembo smeri 
gibanja. Skupaj dobimo 24 prestav: 12 naprej in 12 nazaj. 
Na voljo je elektro-mehanska zapora prednjega in zadnjega 
diferenciala.

POGONSKA GRED
AGT 1060 je opremljen z elektrohidravlično pogonsko 
gredjo z lastno lamelno sklopko. Ta je neodvisna in ločena 
od delovanja glavne sklopke in omogoča elektro-magnetni 
vklop ter izklop med vožnjo.

DVIŽNI MEHANIZEM  
Zadnji tritočkovni dvižni mehanizem omogoča priklop in 
dvigovanje tudi težjih priključkov. Dobavljiv je lahko v različnih 
verzijah glede na delovne potrebe in želje kupca.

HIDRAVLIČNA OPREMA  
Pri traktorjih AGT 1060 smo prenovili hidravlično opremo. 
Hidravlična črpalka, ki omogoča delovanje hidravličnih 
elementov traktorja je neposredno vezana na motor in povezuje 
2 neodvisna sistema. Tlak omogočata delovna in volanska 
črpalka – (4+14) opcijsko je max pretok 41 l/min, serijsko 33 l/
min. Serijsko je traktor opremljen z enojnim blokom s tremi 
sekcijami in štirimi hitrimi spojkami. Opcijsko lahko dodate 
dodatni blok na levi strani – skupaj 10 hitrih spojk. 

KOLESA
Standardna kolesa   Široka kolesa: 
•   7,5 x 16   • 29 x 12,50-15
• 260/70 R16  • 31 x 15,50-15 (400/50-15)
• 280/70 R18

STANDARDNA OPREMA 
TRAKTORJA AGT 1060
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Menjalnik

Priklop 1. kategorije

7,5 x 16 31 x 15,50-15260/70 R16
280/70 R18

31 x 15,50-15 29 x 12,50-15

Ergonomsko oblikovane ročice



STANDARDNA OPREMA 
TRAKTORJA AGT 1060

www.agromehanika.si

SEDEŽ
Voznikov sedež je izdelan po ergonomskih načelih, in je nas-
tavljiv po dolžini in višini. Sedež je postavljen, tako da ima 
uporabnik dober pregled nad okolico in enostaven nadzor 
nad upravljalnimi elementi. 

ARMATURNA NADZORNA PLOŠČA 
Armaturna plošča prikazuje trenutno stanje traktorja, kot so 
merilnik hitrosti, delovne ure, merilnik št. vrtljajev PTO, kazal-
niki za št. vrtljajev motorja. Armaturna plošča vam prikazuje 
kar nekaj novih in pomembnih informacij, ki jih potrebujete 
med vožnjo in je zaradi reverzibilnosti traktorja obračljiva za 
180°. 

Ergonomsko oblikovan sedež

Ali ste vedeli?

Pri Agromehaniki zaupamo v svoje produkte, zato 
vam za nove traktorje AGT 1060 zagotavljamo 2-letno 
garancijo. 



DODATNA OPREMA 
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KABINA
Opcijsko lahko pri novem AGT 1060 kupite tudi kabino traktorja. Ta ima lastne upravljalne elemente 
(stikala za luči, brisalce ...). Vrata kabine so oblikovana z mislijo na uporabnika. Stekla kabine so 
rahlo izbočena, kar nam da več prostora med delom ter olajša vstopanje in izstopanje iz kabine. 
Kabina ima sprednje in zadnje vetrobransko steklo z brisalcem. Opremljena je z delovnimi lučmi, 
ki uporabniku omogočajo delo v temi. Luči si uporabnik lahko prilagaja glede na naravo dela. Ob 
straneh so nameščena vzvratna ogledala za varno vožnjo.

PREDNJA HIDRAVLIKA  
Traktor AGT 1060 lahko opremimo s prednjim 
tritočkovnim hidravličnim dvižnim mehanizmom, 
ki se upravlja prek upravljalnih elementov, 
nameščenih poleg sedeža. 
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 Tehnične informacije AGT 1060 
Šasija Toga izvedba - Nagib prednje osi za 15°- Stalni 4-kolesni pogon –
  hidravlično krmiljenje – notranji obračalni krog min 360 cm 

Motor 
Tip 4 - taktni dizelski motor
Proizvajalec Kohler
Oznaka KDI 1903 TCR
Hlajenje Vodno
Moč (kW/KM) 42/56
Max. vrtilni moment (Nm) 225/1500
Prostornina (cm3) 1861
Število valjev 3 – turbo common rail
Emisije EURO 5
Max. Št. vrtljajev (obr./min) 2600
Posoda za gorivo 37 L

Menjalnik Sinhroniziran, 24 prestav (12 naprej in 12 nazaj)
Priključna gred 540/ 750/ sinhronizirana z menjalnikom , elektro-magnetni vklop
Dvižni sistem Hidravlični, 3- točkovni priklop, kat. I, Dvižna sila 1300 kg
Hidravlični ventili Serijsko - enojni blok z 3 sekcijami in 4 hitre spojke, opcija dodatni blok 
 na levi strani in skupaj do 10 hitrih spojk
Hidravlična črpalka Volanska in delovna (4+11) max pretok 33 l/min, 
 opcija (4+14) max pretok 41 l/min
Zapora diferenciala Na prednji in zadnji osi , elektro-magnetni vklop
Zavore Mehanske v oljni kopeli , hidravlična aktivacija
Dimenzije  Standardna verzija

Kolesa  7,5-16 260/70 R16 280/70 R18 29x12,50-15 31x15,50-15 280/70 R18 29x12,50-15 31x15,50-15

      (400/50-15)   (400/50-15) 

Širina (mm)  1266-1542 1421-1567 1470 1500 1582-1670 1750 1890 1920
Dolžina (mm)  3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550
Višina (mm)  2101 2084 2124 2067 2108 2124 2067 2108

Distributer:


