
NOŠENI PRŠILNIKI AGP 100 - 400 TN (TEN)

KAKOVOSTNO ŠKROPLJENJE = VELIK PRIHRANEK
ENOSTAVNOST UPORABE

EKONOMIČNOST

PRIJAZNOST DO OKOLJA

VELIKA PRILAGODLJIVOST UPORABNIKU

ZA NAJBOLJ ZAHTEVNE UPORABNIKE

Nošeni traktorski pršilniki AGP 100 TN, AGP 200 
TN, 250 TEN in AGP 400 TEN so sodobni stroji 
namenjeni zaščiti sadovnjakov ter vinogradov 
pred boleznimi in škodljivci. Stroj s svojo 
konstrukcijo omogoča enostavno uporabo in 
optimalni nanos.
Pršilnik je zaradi kvalitetnejšega vodenja zraka 
opremljen tudi s kovinskim obročem s katerim 
dosežemo večjo centričnost ventilatorja. 
Ventilator z nastavljivimi lopaticami omogoča 
zaščito tako mladih, kot tudi večletnih nasadov. 

Pršilnik smo razvili v skladu z najnovejšimi ekološkimi 
zahtevami.

Prednosti, ki nam jih ponuja pršilnik pri zagotavljanju 
visoke kvalitete škropljenja:
• izredno nizek in kratek pršilnik, ki omogoča lažje 

manevriranje med ozkimi prehodi
• zaradi vstopa zraka s prednje strani skozi 

rezervoar je nanos škropiva na rastlino poševen 
(s strani)

• usmernik zračnega toka omogoča enakomeren 
zračni tok po celotni višini (do 4 m)

Pri izvedbah TEN sta na hrbtni strani nameščena 
rezervoarja za čiščenje pršilnika po končanem 
škropljenju ter rezervoar s čisto vodo za pranje rok.
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TIP PRŠILNIKA
AGP 100 TN AGP 200 TN AGP 250 TEN AGP 400 TEN

Nazivna prostornina rezervoarja l 100 200 250 400

Prostornina rezervoarja za izpiranje l / / 40 40

Prostornina rezervoarja za pranje rok l / / 15 15

Dimenzije (Amin x B x C) cm 103x58x145 110x97x147 110x97x147 125x105x160

Teža (neto) kg 114 155 195 218

Dimenzije ventilatorja mm  Ø 525

Količina zraka m3/h 12000-22000

Izhodna hitrost zraka m/s <40

Višina škropljenja m 4

Max. št. vrtljajev ventilatorja n/min 2000

Število dvojnih šobnih nosilcev 10

Standardni tip šobnih vložkov Lechler TR

Tip črpalke Agromehanika BM 65/30 P: 73,30 l/min, max. 25 bar - 3 LETA GARANCIJE

Regulator PR1 F/3 M170 M170, PR8 ECF/2EMV

Traktorski priključek I. kat. II. kat.

Priporočena moč traktorja kW 22-40 24-72

TEHNIČNI  PODATKI: AGP 100 - 400 TN (TEN)

DODATNA OPREMA
Pršilnik je moč opremiti z dodatnimi elementi, ki uporabniku omogočajo lažje upravljanje:
• dodaten ventil na regulatorju
• dodaten filter
• izpiralec cedila
• izpiralec embalaže

• izpiralec rezervoarja
• kpl. za vleko nošenih pršilnikov
• manometer fi 100 (el. regulatorji)
• kardan - 74 cm

ROČNI REGULATOR M170

ELEKTIRČNI REGULATOR PR8

ČRPALKA BM 65/30 P

MANOMETER fi 100


