
Оборудване на 
пръскачките
Рама 
Здрава рама - проектирана и изработена по най – съвременните 
технологии. Праховото боядисване й осигурява антикорозионна 
защита.

Резервоари
Модерни резервоари, изработени от качествен полиетилен. Основ-
ните резервоари са с обем 200, 300, 400, 600, 800, 1000 и 1200 литра . 
Дъното им е проектирано така, че да се изразходва напълно разтво-
ра. Два допълнителни резервоара са предвидени за почистване на 
системата и хигиена на механизатора.

Помпа 
Помпите са бутално – мембранни Agromehanika  с дебит 65, 105 и 150 л/мин. Te се 
ползват с безупречна репутация, подплътена от 3-годишната им гаранция. 

Регулатори
Клиентите могат да избират между механичен регулатор и дистанционно управляем 
с възможност за компютърно управление. Всички регулатори са оборуден с самопо-
чистващ се фин филтър.

Настройки
Основните кранове са събрани от едната страна на пръскачката, откъдето лесно се 
извършват всички настройки (пълнене, пръскане и почистване).

Настройки

Помпа Agromehanika BM 150

Компютър AG TRONIK

Регулатор Agromehanika PR 3 BF

AGS 1200 EN с 
щанга 18 MY H

AGS EN НАВЕСНИ ПРЪСКАЧКИ  AGS EN (200 – 1200 литра; 6 – 18 м)

КАЧЕСТВЕНОТО ПРЪСКАНЕ СПЕСТЯВА ПАРИ!

ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА

ИКОНОМИЧНИ

ЕКОЛОГИЧНИ

АДАПТИВНИ КЪМ НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА

Моделите  навесни пръскачки AGS EN  
са предназначени за най – взискателни-
те клиенти. Тези машини се отличават 
по своята качествена изработка, дълъг 
полезен живот, лесна поддръжка, про-
гресивни технологии и отлично съот-
ношение цена – качество, признато от 
многобройните клиенти по целия свят.

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД, 4300 Карлово, Околовръстен път Т:0335 9 28 18, М:0888 459 108, M:0879 01 10 10 Е: office@tractorinvest.com  

Пръскачките от серията AGS EN са резултат от над  40- годишния опит и традиции на Agromehanika. Продуктите по-
криват най – строгите европейски стандарти за качество и екологичност. Употребата на модерни технологии и ка-
чествени материали обосновават високата репутация на Agromehanika. Ключовите процеси се извършват в цеховете 
на завода или в сътрудничество с внимателно подбрани европейски партньори.

Качеството е удостоверено чрез сертификат от 
уважавания немски институт JKL.

CNC струг Лазер за прецизен разкрой Прахово боядисване

Пръскачките Agromehanika са оборудени с дюзи от 
немският производител LECHLER.

www.tractorinvest.com

www.tractorinvest.comНАВЕСНИ ПРЪСКАЧКИ  AGS EN (200-1200 литра;6 – 18 м)

Дистрибутор:

Модел AGS 200 EN AGS 300 EN AGS 400 EN AGS 600 EN AGS 800 EN AGS 1000 EN AGS 1200 EN

Резервоари

Основен резервоар (л) 200 300 400 600 800 1.000 1.200

Резервоар за измиване (л) 20 40 50 60 100 100 128

Резервоар за хигиена на механизатора (л) 12,5 12,5 12,5 15 13,7 13,7 13,7

Преден резервоар (700 л) • • •

Щанги

Фиксирани  (6, 8, 10, 12 м) • • •

MRX (10, 12, 15 м) • • • • •

MY (12, 15, 16, 18 м)         12 MY/12 MY H • • • • •

                                                      15 MY H • • •

                                                      16 MY H • • •

                                                      18 MY H • • •

Помпи

Тип Бутално - мембранни BM Agromehanika (3 години гаранция)

Дебит  (л/мин) 65 65 65 - 105 105 - 150 105 - 150 105 - 150 105 - 150

Максимално налягане 20 bar при 540 об/мин

Регулатори на налягането

Тип PR 3 Agromehanika – със самопочистващ се филтър

Версия механичен механичен, електрически, компютър

Дюзи Lechler (пластмасови, керамични, троен дюзодържател)

Окачване към трактор (категория) I. I. / II. II.



Напълване
Пръскачките AGS EN могат да се пълнят по 3 начина:
- Чрез отвора на резервоара
- Чрез оборудването за пълнене от хидрант, което оси-

гурява бързо и лесно зареждане на всички резерво-
ари. Предпазен възвратен клапан предотвратява за-
мърсяване на околната среда.

- Възможно е и самонапълване чрез система за засмук-
ване от водоеми

Преден резервоар
Предният резервоар е с вместимост 700 литра и рабо-
ти в комбинация с оновния резервоар, което води до 
увеличаване на работния обем на навесната пръскачка. 
Монтира се на предна навесна система на трактора и 
разполага със система за самонапълване от водоеми.

Смесител на препарата
Посредством две бъркащи дюзи се осигурява ефикасно смесване на препарата с во-
дата. Готовият разтвор  се влива автоматично в основния резервоар.

Почистване 
В смесителя и в основния резервоар са монтирани въртящи се дюзи, които да почис-
тят остатъците от препаратите. 

Разбъркване
Постянното разбъркване чрез ежекторна дюза предотвратява утаяване на препара-
та и поддържа разтвора хомогенен.

Преден резервоар 
Agromehanika (700 л)

Смесител за препарати

Въртяща се дюза за измиване Ежекторна дюза за разбъркване

Щанги Agromehanika
Щангите са произведени следвайки принципите: функ-
ционалност, издръжливост и компактност.  Крайните 
секции имат защита от среща на препятствие. Основни-
те елементи и хидравличната система са изключително 
надеждни. Щангите са защитени  с антикорозионно по-
критие.

Хидравлични щанги MY H - 15, 16, 18 м
Оборудени са с въздушни възглавници „GOOD YEAR“ за 
вертикалните вибрации, тампони и пружинни абсор-
батори за другите посоки. Управлението на щангите 
(разгъване, сгъване, нивелация, повдигане и блокада) 
се извършват чрез дистанционно от кабината на трак-
тора. Едноточковото окачване осигурява перфектно 
копиране на терена.

Хидравлични щанги 12 m MY H 
Трапецовидното им окачване осигурява добро копира-
не на терена. Хидравличното управление (разгъване, 
сгъване, повдигане и нивелация) осигурява комфорт 
на механизатора. В сгънато положение се задейства 
механична блокада, осигуряваща безопасен транспорт.

Хидравлични щанги 12 m MY 
Трапецовидното им окачване осигурява добро копиране на терена. Разгъването и 
сгъването са хидравлични, а като опция се предлагат повдигане и нивелация. В сгъ-
нато положение се задейства механична блокада, осигуряваща безопасен транспорт.

Механични щанги MRX – 10, 12, 15 м  
Тези щанги са олекотени, но със здрава конструкция, защитена от вибрации чрез 
пружинен абсорбатор. Трапецовидното окачване осигурява добро копиране на те-
рена. Като опция се предлагат хидравлично повдигане и нивелация.

Механични щанги 6, 8, 10 и 12 м
Изработени са за моделите с обем на резервоара 200, 300 и 400 литра. Те са изключи-
телно леки и са твърдо окачени към пръскачката.

12 m MY / 12 m MY H

MRX - 10, 12, 15 m Твърдо окачени щанги 6, 8, 10, 12 м

MY H - 15, 16, 18 m

Почистване на системата
Почистване на основния резервоар
В основния резервоар са инсталирани въртящи се дюзи.

Пълно почистване
Чрез чистата вода от допълнителния резервоар се осигурява лесно 
почистване на регулатора, помпата, тръбите и дюзите. Вътрешните 
стени на основния резервоар също се почистват.

Частично почистване
Чрез чистата вода от допълнителния резервоар могат да се почистят 
регулатора, помпата, тръбите и дюзите, без да се променя концентра-
цията в основния резервоар. Така разтворът може да бъде използван 
по – късно, ако се наложи прекъсване на пръскането.

GPS  навигация
Свързана с AG-TRONIK, навигацията може автоматично да изключва 
секции на вече третирани части от полето. Позволява работа в някол-
ко режима, както и през нощта, което прави процеса на пръскане по 
– лесен, бърз и рентабилен. Комбинацията от AG TRONIK 14 и  GPS-на-
вигация е изключително подходяща за фермери с големи обработва-
еми площи.

Навесни пръскачки 
AGS 200-400 EN
Пръскачките AGS EN с вместимост 200, 300 и 400 литра са предвидени 
за обработка на малки площи. Те могат да бъдат оборудени с твърдо-
окачени щанги с размери 6, 8, 10 и 12 м, като имат възможност за на-
стройка на височината. Регулаторът е механичен, а помпата е бутал-
но – мембранна Agromehanika с дебит 65 или 105 л/мин и 3 години 
гаранция. 

Пръскане
За процеса на пръскане може да избирате между следните регулатори:
- Механичен с постоянно налягане
- Дистанционно управление на налягането
- Компютър AG TRONIK, с опция за връзка с GPS - навигация

Компютър AG-TRONIK
Базирано на зададената норма за хектар и инсталирания датчик за 
проток  и скоростомер, компютърът регулира нормата, независимо от 
скоростта на движение.  AG-TRONIK предлага също анализ на работата 
и запазване на определени данни, които лесно могат да бъдат прехвър-
лени на персонален компютър чрез SD –карта.

AGS EN - 200, 300, 400 l

Почистване на основния резервоар

GPS навигация

НАВЕСНИ ПРЪСКАЧКИ  AGS EN (200 – 1200 литра; 6 – 18 м)

Пълнене на резервоара и 
зареждане на препарати


