
Když hledám řešení

Postřikovací technice rozumíme 





Firma Agrio vznikla v roce 1993 a od počátku se specializuje na výrobu a prodej techniky na ochranu rostlin. Velký vliv na rozvoj fi rmy měla spolupráce s německým výrobcem postřikovačů 
fi rmou GSB, od které jsme hned v roce založení fi rmy zakoupili licenci na výrobu ramen a také získali spoustu cenných informací, jak vyrobit kvalitní postřikovač. Více jak 20 let pokračujeme
v dalším vylepšování postřikovačů, ale díky kvalitnímu základu jsme nemuseli příliš měnit dva pevné body našeho knowhow – vzduchovou regulační armaturu a prostorová ramena 
s kyvadlovým zavěšením. Vzduchová regulace má velmi rychlou reakci, je jednoduchá na údržbu a i při intenzivním používání agresivních kapalných hnojiv má neomezenou životnost. 
Ramena Agrio díky výbornému vyrovnávání a odpružení umožňují nejkvalitnější aplikaci i při jízdě po nerovném poli. Velkou pozornost věnujeme poprodejnímu servisu, aby naše stroje 
spolehlivě fungovaly nejen v záruční lhůtě, ale po celou dobu provozování postřikovače. Stroje jsou konstruovány tak, aby vydržely maximální zatížení ve velkovýrobních podmínkách. 
Naším krédem je, aby zákazníci měli z provozování našich postřikovačů co největší užitek. Proto každý stroj vyrábíme přímo pro konkrétního uživatele do jeho specifi ckých podmínek, 
jednak aby mu žádná potřebná výbava v provozu nescházela a na druhou stranu, aby nebylo na stroji zařízení, které by pro zákazníka nemělo žádný přínos. Nabízíme širokou paletu 
návěsných, nástavbových a samojízdných postřikovačů. Od Německa po Kazachstán, od Švédska po Bulharsko máme již více než 2000 zákazníků. Budu rád, když i Vás zaujme některý 
z našich typů strojů a dáte důvěru značce Agrio.

Ivan Olšan, majitel

Firma



Servis
Kvalitní servis je základem dlouhodobé spokojenosti zákazníka.
Dnešní zákazník je náročný, potřebuje aplikovat včas a ne vždy 
je ideální počasí. Proto když už potřebuje aplikovat, musí stroj 
perfektně fungovat. Závady se nevyhýbají nikomu, a tak je 
servisní zázemí velmi důležité. 
Servisní technici našich prodejců
jsou dobře proškolení, aby byli 
schopni závadu rychle nalézt, a 
pak musí mít k dispozici potřebné
náhradní díly, aby oprava 
netrvala příliš dlouho. V případě
závažné poruchy jsme jako 
výrobci plně vybaveni pro 
okamžitý zásah.

Díly skladem
Žádný prodejce zemědělské techniky nemůže mít veškeré
náhradní díly skladem, musí je však být schopen rychle dostat 
od výrobce. Agrio má trvale skladem komponenty za 65 mil. 
Kč. V případě mimořádné situace jsme schopni dodat nadroz-
měrné díly ramen i vlastními silami do 24 hod. V sezóně drží 
sklad dílů službu i o víkendu, v pracovních dnech je možné se 
dovolat i večer. Dodávka náhradních dílů funguje bez omezení 
i v době celozávodní dovolené!

Vybavenost servisního auta



Vzduchová regulační armatura je jednoduchá, rychlá a spolehlivá. Dlouhodobě vydrží i tlak 9 
barů a díky tomu je možné stříkat vyšším tlakem u nízkoúletových trysek, aby měly kapky větší
rychlost a nebyly příliš hrubé. Může pracovat bez problémů s agresivními kapalnými hnojivy, 
její životnost se tím nijak nesnižuje. Díky stlačitelnosti vzduchu funguje regulační ventil
zároveň jako ventil přetlakový. Tím je na postřikovači méně hadic a výplach veškerých
cest je mnohem jednodušší. Další velkou výhodou je, že se do postřikovače nemusí na zimu nalévat 
nemrznoucí směs, odvodnění „do sucha“ je díky vzduchové armatuře hračka.

Vzduchová regulační armatura 0-9 atm

Práce ramen
Práce ramen je klíčová charakteristika každého postřikovače. Klidná práce umožňuje snížit
ne-rovnoměrnost postřiku v příčném i podélném směru na minimum. Kyvadlové zavěšení, 
trojúhelníková konstrukce ramen a centrální odpružení pomocí vinuté pružiny, to jsou pevné 
pilíře, na kterých Agrio staví více než dvě desetiletí. Po celou dobu se snažíme postupně vylepšovat 
konstrukci, tak jak roste tlak na vyšší pracovní rychlost a denní výkon. Veškeré úpravy se ale 
snažíme dělat tak, aby nová ramena pasovala i na starší stroje, aby výroba a dodávka náhradních 
dílů nebyla komplikovaná.

Foto sekčního ventilu
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Stroj na míru

Jsme vám k dispozici 24 hodin

Agrio nevyrábí žádný postřikovač na sklad, každý stroj má už předem 
svého konkrétního zákazníka. Provozní podmínky jednotlivých uživatelů 
jsou tak rozdílné, že jedna výbava se může vyplatit podniku služeb, ale už 
nebude mít význam pro prvovýrobce, jiná výbava bude u stroje, který si 
jezdí pro vodu k hydrantu a jiná v případě, kdy se voda naváží cisternou na pole.
Naším zájmem je, aby zákazník měl z našeho postřikovače maximální 
užitek, proto nevyrábíme „standard“, ve kterém by klient zbytečně 
platil něco, co nepotřebuje nebo mu na postřikovači chyběla nějaká
výbava, která by mu ušetřila náklady nebo zvýšila zisk.

Dnešní postřikovače jsou bohatě vybaveny elektronikou 
a hydraulikou, kdy se mezi sebou musí domlouvat satelity,
anténa DGPS, RTK stanice, palubní počítač v kabině, pracovní
počítač a hydraulický rozvaděč na postřikovači. Pokud dnes
u takto bohatě vybaveného stroje dojde k poruše, zákazník
potřebuje napřed „přítele na telefonu“, který mu na dálku 
pomůže zjistit příčinu závady. V 90% případů, pouhá rada 
po telefonu stačí a servisní výjezd vůbec není třeba.
Firma Agrio patří k těm výrobcům, kteří nijak neomezují
dotazy zákazníků přímo u výrobce. Tento přístup je velkou
hodnotou, kterou zákazník s novým postřikovačem získává.



Vysoká hodnota použitých strojů 
O použité postřikovače Agrio je relativně
velký zájem, i nejstarší stroje jsou stále
prodejné, protože i dnes jsou na ně 
dostupné veškeré náhradní díly. Díky
dlouhé životnosti jednotlivých kom-
ponentů se udržování použitého stroje
v provozu nijak výrazně neprodražuje 
a po určité době lze postřikovač prodat
zase dalšímu zájemci, který by si nový 
stroj nemohl z fi nančních důvodů 
dovolit.

Specialista na postřikovače

SAMEC3-REX

GIGANT
MAMUT

TIGER

MAMUT XL

Agrio vyrábí širokou paletu polních 
postřikovačů. Nevyrábí jiné typy strojů, 
takže nejen majitel, ale všichni zaměstnanci,
od prodeje, přes konstrukci, vlastní výrobu
až po servisní techniky se zabývají po celý 
rok jen postřikovači. Např. jak je zlepšit 
nebo jaké budou nové požadavky trhu
v příštím desetiletí. V tomto klimatu se 
neustále rodí a diskutuje mnoho nových 
nápadů. Přání a zkušenosti zákazníků jsme 
díky jednostrannému zaměření schopni 
realizovat mnohem rychleji, než kdyby-
chom se vedle vývoje postřikovačů měli 
současně zabývat i dalšími stroji, např. 
na zpracování půdy. Soustředěnost jen 
na postřikovače nám umožňuje pronikat 
do hloubky konkrétních úkolů a nespokojit
se jen s povrchním řešením.

NAPA ALKA



3-REX
3-Rex je největší samojízdný postřiko-
vač na trhu. Jeho výjimečnou předností 
jsou 3 řiditelné nápravy, které umožňují
„krabí chod“ a stabilní jízdu ve
svahu. Díky nádrži 12 tis. litrů umožňuje 
maximální denní výkon bez zbytečných
přestávek na plnění. Kromě postřikovací
nástavby může být vybaven i rozmeta-
dlem průmyslových hnojiv a cisternou 
na aplikaci digestátu v kukuřici během 
vegetace.

Samochod jako systémový nosič
může být vybaven různými
nástavbami.



Podvozek:
• samochod je poháněn motorem Deutz 250 kW  
• komfortní kabina pneumaticky odpružená včetně topení, klimatizace, 

vzduchová sedačka, ostřikovači čelního skla
• hydraulická čerpadla Sauer Danfoss
• hydromotory Poclain
• integrované brzdy
• hydraulická uzávěrka diferenciálu
• hydro-pneumatické odpružení přední a střední nápravy, pneumatické 

odpružení zadní nápravy, řízení tří náprav, rozchod kol 190 - 225 cm
• 4 rychlostní rozsahy, palivová nádrž o obsahu 280 l
• pojezdová rychlost 5 stupňů z 0 - 40 km/hod
• zadní náprava, střední náprava pneumaticky odpružená, hydropneu-

maticky odpružená, řiditelná
• řízení náprav přední, zadní, všech tří, „krabí chod“
• kola  od 380/90 R50 do 650/65 R42
• rozchod kol 190 - 225 cm
• rozvor 525 cm
• světlá výška 120 cm

Nástavba:
• počítač COMFORT-Terminal
• nádrž ze  sklolaminátu s vlnolamy a vnitřním oplachem
• míchání tlakové i přepadem
• pístomembránové čerpadlo Annovi Reverberi
• ekomixér s 4-funkčním ovladačem
• Topline výbava – dálkové přepínání pracovních funkcí postřikovače
• vnější plnění 2“ s kohoutem, zpětným ventilem
• 1sací + 2 tlakové fi ltry
• nádrž na čistou vodu 10 % objemu hlavní nádrže
• naklápění a odpružení ramen
• vzduchová regulační armatura
• 8 záběrových sekcí (nad 30 m)
• nerezové rozvody s trojitými držáky trysek

Základní výbava

Ramena, nádrž

Rozměry (mm)

Rozsah (m) A B C D E

24 - 36 3950 11000 2640 2640 3000

Typ Prázdný (kg) Plný (kg)

3-Rex 10.000 13400 24000

Záběr (m) Obsah (l)

24 - 36 10000

Hmotnost

B

A

DC

E
značí šířku
postřikovače



DINO
Samojízdný postřikovač DINO se vy-
značuje nízkým těžištěm a vynikající 
stoupavostí. V extrémním kopcovitém 
terénu jsou jeho jízdní vlastnosti ne-
dostižné. Díky jedinečnému zavěše-
ní náprav a konstrukci hydraulického 
pohonu s uzávěrkou je Dino schopen 
nejen vyjet velký kopec, ale také projet 
mokra, které se pro jiné stroje mohou 
stát pastí. Díky výměnným nástavbám 
(postřikovací, rozmetací, cisterna s apli-
kátorem digestátu) má podvozek široké 
použití.

Samochod jako systémový nosič
může být vybaven různými
nástavbami.

 NOVÝ DESIGN

 VYMĚNITELNÁ NÁSTAVBA

 ROZSAH RAMEN 18  36 m

 SVĚTLÁ VÝŠKA 140 cm

 NÁDRŽ 6600 l

 PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ PODVOZKU



 SVĚTLÁ VÝŠKA 140 cm

 NÁDRŽ 6600 l

 PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ PODVOZKU

ovládání

• silniční a pracovní režim
• automatické řazení v obou režimech
• max. přepravní rychlost až 50 km/h
• ovládání rychlosti joystickem  

nebo pedálem
• tempomat
• terminál pro zobrazení a ovládání funkcí 

pojezdu, řízení a motoru ( teplota, otáčky, 
stav oleje/nafty, chybová hlášení, volba 
režimu řízení atd…)

motor

• motor IVECO 6válec
• obsah 6700 cm3
• splňuje emisní třídu Tier IVf
• výkon motoru 210 kW (285 HP)
• kroutící moment 1150 Nm / 1500 pm

hydrostatický pohon

• nové hydromotory PH s integrovanými brzdami
• systém Boosted Breaking (brždění bez zvyšování otáček motoru)
• Off  Road ventily pro maximální průjezdnost terénem
• možnost nouzového odbrždění stroje v případě poruchy
• Stoupavost až 30 %
• ECODRIVE - optimální otáčky motoru podle zatížení = nižší spotřeba

rozměry
9,5 m

4 
m

2,8 m

roztažitelný rozchod kol
2,25 – 3 m

světlá
výška
140 cm

3,75 m

kabina

komfortní kabina CLAAS v plné výbavě
• ergonomické ovládání
• CLAAS joystick
• komfortní sedačka s vyhříváním
          a odsáváním vzduchu (nejvyšší komfort)
• klimatizovaná kabina
• speciální odhlučnění kabiny
• fi ltrace kategorie 4 (nejvyšší stupeň ochrany)
• maximální výhled na všechny strany
• chladnička
• autorádio

krabí chodpřední 
náprava

přední/zadní 
náprava

Podvozek:
• kabina CLAAS s klimatizací, uhlíkovým fi ltrem, kat.4, pneumatickou

sedačkou s odsávávním vzduchu, rádiem, kamerou na přední kolo a za 
stroj, pneumaticky ovl.schůdky  

• motor Iveco s výkonem 210kW, emisní normy Tier IVf
• hydraulické čerpadlo pojezdu Poclain Hydraulics
• hydromotory Poclain
• integrované brzdy, 
• hydraulická uzávěrka diferenciálu
• pneumatické odpružení přední nápravy
• pneumatické odpružení zadní nápravy, řízení obou náprav, krabí chod, 

3 rychlostní stupně (polní režim), 7 rychlostních stupňů (silniční režim)
• palivová nádrž o obsahu 400 l, přepravní rychlost 50 km/ hod.
• kola  380/90 R46  172 A8 /172D

Nástavba:
• Nádrž sklolaminátová s vlnolamy a vnitřním oplachem, míchání tlakové 

a přepadem
• čerpadlo pístomembránové 2 x AR 185 poháněné hydraulicky z pod-

vozku
• hydraulicky sklopná PE 60l přimíchávací nádrž s 4-funkčním ovladačem, 

vodoznakem, vnitřním oplachem, oplachovou tryskou na kanystry
a míchací tryskou

• nádrž na čistou vodu 600l,  vnější plnění a sání 2”,  1sací + 1tlakový fi ltr 2”
• Topline ovládání - dálkové přepínání pracovních funkcí postřikovače
• počítač ME bez terminálu
• vzduchová regulační armatura
• 6 záběrových sekcí (do 30m)
• 8 záběrových sekcí (nad 30m)
• elektronický vodoznak Tankcontrol
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem
• plná sada tlumičů na ramenech a na houpačce, nerezové rozvodyv

ramenech Ø20 mm s trojitými držáky trysek á 50 cm

Základní výbava



Zavíječ kukuřičný a bázlivec kukuřič-
ný se v některých oblastech výrazně
rozširuje, rozhodli jsme se proto rea-
govat na přání našich zákazníku a roz-
šírit nabídku samochodu o nový typ
s hydraulicky stavitelnou světlou výš-
kou od 130 cm do 190 cm a s nádrží 
3000 až 5000 litrů. Nový samochod 
bude mít kabinu od fi rmy Claas. Tato 
kabina má nejvyšší stupeň ochrany (Kat 
4) – přetlaková chemická fi ltrace plynu, 
dokonalejší odhlučnění, ergonomic-
ký volant, lepší odpružení celokožené 
sedačky s odsáváním vzduchu nebo 
„příjemnější“ rozvod klimatizovaného 
vzduchu, aby obsluha nenastydla. Pro 
maximální pohodlí řidiče bude u nové-
ho samochodu samostatné odpružení 
každého kola zvlášt.

Samochod jako systémový nosič
může být vybaven různými
nástavbami.

GEKON
Zavíječ kukuřičný a bázlivec kukuřič-
ný se v některých oblastech výrazně
rozširuje, rozhodli jsme se proto rea-
govat na přání našich zákazníku a roz-
šírit nabídku samochodu o nový typ
s hydraulicky stavitelnou světlou výš-
kou od 130 cm do 190 cm a s nádrží 
3000 až 5000 litrů. Nový samochod 
bude mít kabinu od fi rmy Claas. Tato 
kabina má nejvyšší stupeň ochrany (Kat 
4) – přetlaková chemická fi ltrace plynu, 
dokonalejší odhlučnění, ergonomic-
ký volant, lepší odpružení celokožené 
sedačky s odsáváním vzduchu nebo 
„příjemnější“ rozvod klimatizovaného 
vzduchu, aby obsluha nenastydla. Pro 
maximální pohodlí řidiče bude u nové-
ho samochodu samostatné odpružení 

Samochod jako systémový nosič

GEKON



• Světlá výška 130 - 190 cm
• Hydrostatický pohon
• Kabina Claas - Kategorie 4
• Motor Iveco 155 kw
• Splňuje emisní normu TIER - 4f
• Nádrž 3000 – 3500 l
• Nádrž 3000 – 4500 l varianta 

bez přizvedávání

Světlá výška 130 - 190 cm

Připravujeme...
• Ekomixér Comfort Fill
• Tempomat
• Přepravní rychlost 50 km/hod.
• Možnost výměny nástavby

• Světlá výška 130 - 190 cm
• Hydrostatický pohon
• Kabina Claas - Kategorie 4
• Motor Iveco 155 kw
• Splňuje emisní normu TIER - 4f
• Nádrž 3000 – 3500 l
• Nádrž 3000 – 4500 l varianta 

bez přizvedávání

Připravujeme...

bez přizvedávání

Světlá výška 130 - 190 cm

bez přizvedávání

Světlá výška 130 - 190 cmSvětlá výška 130 - 190 cm



Samojízdný postřikovač SAMec je 
postavený na podvozku Zetor Fortera. 
Rozvor podvozku je prodloužený o 85 
cm proti klasickému traktoru. Mecha-
nický pohon umožňuje pouze pevný 
rozchod kol 225 cm. Průměrná spotřeba
nafty se pohybuje podle podmínek 
mezi 04-0,6 l/ha. Velkou výhodou je, že 
servisní náklady nejsou tak vysoké, aby 
provozování staršího stroje bylo pro
uživatele neefektivní. Maximální 
velikost nádrže 3.500 l a maximální
záběr ramen 30 m předurčuje samo-
chod SAMec spíše do přechodných 
podmínek, kde by menší pozemky
neumožnily naplno využít výkon větší-
ho stroje.

SAMec

Samochod jako systémový nosič
může být vybaven různými
nástavbami.



Podvozek:
• kabina s klimatizací, uhlíkovým fi ltrem, rádiem
• motor Zetor výkon 100 kw,  světlá výška 105 cm
• pohon zadní a přední nápravy, uzávěrka diferenciálu,
• přepravní rychlost 40 km/hod, 
• pneumaticky odpružená přední náprava se zátěžovou regulací
• pevný rozchod kol 225 cm
• přední kola 340/85 R36 132 A8
• zadní kola 380/90 R50 160 A8

Nástavba:
• čerpadlo AR 250 pro ramena do 24 m a nádrž do 3000 l
• čerpadlo AR 280 pro ramena nad 24 m a nádrž nad 3000 l poháněné 

vývodovým hřídelem z podvozku
• sklolaminátová nádrž s vlnolamy, vnitřním oplachem, tlakovým míchá-

ním a mícháním přepadem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, 

vnitřním oplachem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry
         a míchací tryskou
• 2 nádrže na čistou vodu 150 l, vnější 2“ plnění a sání s kohoutem, 1 sací 

a 2 tlakové fi ltry
• Wandlerbox s isobusem
• vzduchová regulační armatura
• Topline ovládání - dálkové přepínání prac. funkcí postřikovače
• 6 záběrových sekcí
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem
• plná sada tlumičů na ramenech
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm s jednoduchými držáky trysek 

á 50 cm
• hydraulický rozvaděč 2sekční HDS11 pro skládání/ rozkládání a zdvih 

ramen

Rozsah (m) A B C D

21-24 3700 7800 3300 2650

27-30 4000 8200 3300 2650

Typ Záběr (m) Prázdný (kg) Plný (kg)

Sam 2500

21-24

8150 10950

Sam 3000 8200 11500

Sam 3500 8250 12050

Sam 2500

27-30

8450 11250

Sam 3000 8500 11800

Sam 3500 8550 12350

Záběr (m) Obsah (l)

15 - 30 2500 - 3500

Základní výbava

Ramena, nádrž

Hmotnost

Rozměry (mm)

B

C

A

D
značí šířku
postřikovače



GIGANT s nádrží 11.000 - 14.000 litrů 
a tandemovou nápravou je největší
návěsný postřikovač na trhu. Svoje 
přednosti hravě prokáže při maximál-
ním záběru ramen na velmi dlouhých 
pozemcích. Zde by menší nádrž zna-
menala vracet se příliš často ze středu
pole s prázdnou nádrží na souvrať
a po naplnění zpět do středu pole. 
Také umožňuje zrušit navážení vody 
k postřikovači cisternou na pole a tím 
snížit např. mzdové náklady. 

GIGANT



• horní závěs stavitelný 95 - 100 cm
• pevná oj
• náprava tandemová vzduchem odpružená, natáčecí
         s rozchodem 225 cm 
• vzduchová a parkovací brzda
• maximální možný průměr kola je 165 cm
• čerpadlo AR 280 pro ramena do 30 m
• 2 čerpadla AR 185 pro ramena nad 30 m, poháněné
         hydraulicky z traktoru
• sklolaminátová nádrž s vlnolamy,  vnitřním oplachem, tlakovým míchá-

ním a mícháním přepadem
• kanystr 15 l na mytí
• nádrž na čistou vodu 600 l integrována v hlavní nádrži s vodoznakem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchavací nádrž s 4funkčním ovladačem,  

vnitřním oplachem, vodoznakem,  oplachovou tryskou na kanystry
          a míchací tryskou, centrální 5cestný tlakový kohout,
• centrální 5cestný sací kohout,  vnější 2“ plnění a sání, 1sací + 2 tlakové  

fi ltry
• počítač SPRAYDOS
• vzduchová regulační armatura
• 6 záběrových sekcí (do 30 m)
• 8 záběrových sekcí (nad 30 m)
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem
• plná sada tlumičů na ramenech a houpačce
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm
• osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
• hydraulika ovládaná třemi hydraulickými okruhy z traktoru
• odkladní box na nářadí
• kola 520/85 R38 170 A8

Základní výbava

Ramena, nádrž

Hmotnost

Rozměry (mm)

B

A

C

E

D

F
značí šířku
postřikovače

Rozměry A, B jsou závislé na velikosti ramen

Rozsah (m) A B C D E F

GIGANT 30 3900 9100 2100 4100 1220 2850

Záběr (m) Obsah (l)

24 - 36 11000 - 14000

Typ Prázdný (kg) Plný (kg)

GIGANT 11000 6000 16900

GIGANT 12500 6450 19900

GIGANT 14000 7000 22000



MAMUT XL s nádrží 7.000 - 8.000 litrů 
je největší 1nápravový postřikovač. Při
pojení do agroháku a přesun váhy více 
na zadní nápravu traktoru  umožňuje
dodržet maximální zatížení nápravy 
postřikovače  do 10 t. Díky dotížení 
zadní nápravy traktor také méně
prokluzuje při jízdě do kopce. Velký 
objem nádrže snižuje počet plnění
a tím se snižují ztrátové časy v optimál-
ním čase pro postřik.

MAMUT XL



• spodní závěs s K80
• pevná oj
• vzduchem odpružená náprava BPW 10 t s pevným rozchodem a kluz-

ným plechem, rozchod lze měnit jen otočením kol
• vzduchová a parkovací brzda
• čerpadlo AR 280 pro ramena do 30 m
• čerpadlo 2x AR185 pro ramena nad 30 m poháněné homokinetickým 

náhonem
• sklolaminátová nádrž s vlnolamy, vnitřním oplachem, tlakovým míchá-

ním a míchámím přepadem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, 

vnitřním oplachem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry a 
míchací tryskou

• modrá nádrž na čistou vodu 500 l s odkladním boxem a vodoznakem
• modrá nádrž 300 l s krytem Topline
• kanystr 15 l na mytí
• centrální 5cestný tlakový kohout,  centrální 5cestný sací kohout, vnější 

2“plnění a sání 1sací + 2 tlak. fi ltry
• počítač SPRAYDOS
• vzduchová regulační armatura
• 6 záběrových sekcí (do 30 m)
• 8 záběrových sekcí (nad 30 m)
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem
• plná sada tlumičů na ramenech a houpačce
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm
• osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
• hydraulika ovládaná dvěma hydraulickými okruhy z traktoru
• náhon s homokinetickým kloubem
• kola 520/85 R46 173 A8

Rozsah (m) 24 - 36 Prázdný (kg) Plný (kg)

Mamut XL 7000 4700-5600 12100-13000

Mamut XL 8000 4800-5700 13200-13900

Záběr (m) Obsah (l)

24 - 36 7000 - 8000

Ramena, nádrž

Hmotnost

Typ A B C D E

Mamut XL 24 3500 8500 6000 600 2800

Mamut XL 28 3500 8500 6000 600 2800

Mamut XL 30 3700 8500 6000 600 2800

Mamut XL 36 3900 8700 6000 600 2800

Rozměry (mm)

Základní výbava

A

B

C
D

E
značí šířku
postřikovače

Rozměr A  je závislý na velikosti kol, rozměr B  je závislý na délce ramen, rozměr 
C  závisí na velikosti kol a zda je řiditelná náprava



MAMUT s nádrží 4.000 - 6.500 litrů je 
jedním z nejběžnějších postřikovačů
z celého sortimentu fi rmy Agrio. Umož-
ňuje velký denní výkon na větší farmě 
i v zemědělském podniku. Mimo hlavní 
postřikovou sezónu nemusí být nutné
navážet vodu na pole a tím ušetřit 
jednoho pracovníka.

MAMUT



• horní závěs
• pevná oj
• pevná náprava roztažitelná 10 t ADR
• vzduchová a parkovací brzda
• čerpadlo AR 280 pro ramena do 30 m
• čerpadlo 2 AR 185 pro ramena nad 30 m poháněné homokinetickým 

náhonem
• sklolaminátová nádrž s vlnolamy, vnitřním oplachem,  tlakovým míchá-

ním a mícháním přepadem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, 

vnitřním oplachem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry
          a míchací tryskou
• kanystr 15 l na mytí
• modrá nádrž na čistou vodu 500 l s odkladním boxem a vodoznakem, 

centrální 5cestný tlakový kohout, centrální 5cestný sací kohout, vnější 
2“ plnění a sání 1 sací + 2 tlak. fi ltry

• počítač SPRAYDOS
• vzduchová regulační armatura 
• 6 záběrových sekcí (do 30 m)
• 8 záběrových sekcí (nad 30 m) 
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem
• plná sada tlumičů na ramenech a houpačce
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm
• osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
• hydraulika ovládaná dvěma hydraulickými
         okruhy z traktoru
• náhon s homokinetickým kloubem
• kola 520/85 R42 168 A8

Záběr (m) Obsah (l)

21 - 36 4000 - 6500

Typ A B C D E

Mamut 21 3500 7500 4700 1000 2800

Mamut 24 3500 7500 4700 1000 2800

Mamut 28 3500 8500 4700 1000 2800

Mamut 30 3500 8500 4700 1000 2800

Mamut 36 3900 8700 4700 1000 2880

Rozsah (m) 21 - 36 Prázdný (kg) Plný (kg)

Mamut 4000 4000-4900 8400-9400

Mamut 5000 4100-5000 9500-10500

Mamut 6000 4200-5100 10600-11600

Mamut 6500 4250-5150 11150-12150

Základní výbava

Ramena, nádrž

Hmotnost

Rozměry (mm)

A

B

C

D

E
značí šířku
postřikovače

rozměr A  je závislý na velikosti kol, rozměr B  je závislý na délce 
ramen, rozměr C  závisí na velikosti kol a zda je řiditelná náprava



NAPA s nádrží 3.300 a 3.900 litrů je 
nejběžnější postřikovač na středně
velké  farmě, ale i v menším  zeměděl-
ském podniku. Menší nádrž zpravidla 
vyžaduje navážení vody v cisterně na 
pole po celý rok. Pokud jsou pozemky
příliš členité, není zpravidla možné 
využít příliš velký pracovní záběr. Pak 
zákazník upřednostňuje spíše užší 
pneumatiky, aby škody přejezdem 
po poli byly co nejnižší. Kvůli menší 
nosnosti kol je tak třeba mít i menší 
nádrž. Na druhou stranu je NAPA kratší 
než MAMUT a má proto lepší manévro-
vatelnost na souvrati.

NAPA



Typ A B C D E

NAPA 18 3000 6000 4150 1000 2600

NAPA 21 3100 6000 4150 1000 2600

NAPA 24 3500 6800 4150 1000 2800

NAPA 28 3500 6800 4150 1000 2800

NAPA 30 3500 6800 4150 1000 2800

Rozměry (mm)

E
značí šířku
postřikovače

rozměr A  je závislý na velikosti kol, rozměr B  je závislý na 
délce ramen, rozměr C  závisí na velikosti kol a jestli je řiditelná 
náprava

Záběr (m) Obsah (l)

15 - 30 3300

15 - 30 3900

Ramena, nádrž (laminátová i PE)

Hmotnost

Základní výbava

Typ Prázdný (kg) Plný (kg)

NAPA 3300 18-21 2500 6900

NAPA 3300 28-30 2950 7350

NAPA 3900 18-21 3100 7500

NAPA 3900 28-30 3550 7950

• horní závěs
• pevná oj
• neodpružená náprava roztažitelná 10 t ADR
• vzduchová a parkovací brzda
• čerpadlo AR 250 poháněné homokinetickým náhonem
• polyetylenová hlavní nádrž bez vlnolamů, s vnitřním oplachem, tlakovým míchá-

ním a mícháním přepadem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, vnitřním opla-

chem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry a míchací tryskou
• PE kanystr 15 l na mytí
• PE nádrž na čistou vodu 370 l s vodoznakem, centrální 5cestný tlakový kohout, 

centrální 5cestný sací kohout, vnější 2“ plnění a sání, 1 sací + 1 tlak. fi ltr
• počítač SPRAYDOS
• kryt kohoutů levý a odkladní box pravý
• vzduchová regulační armatura
• 4 záběrové sekce do 21 m (b.21)
• 6 záběrových od 21 m (b.28)
• ramena s aktivním naklápění a potenciometrem,  plná sada tlumičů na ramenech 

a houpačce
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm
• osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
• hydraulika ovládaná dvěma  hydraulickými okruhy z traktoru
• náhon s homokinetickým kloubem
• kola 300/95 R46 151 A8 B

A

C

D



Alka s nádrží 2.500 litrů je nejmenším
návěsným postřikovačem fi rmy Agrio. 
Díky výhodné ceně je vstupním 
produktem pro nejmenší farmáře, kteří 
do té doby používali nesený postřikovač.
Kvalita stroje je vysoká, součástková 
základna je shodná se všemi ostat-
ními typy. Proto je u ní velmi dlouhá 
životnost, což se pozitivně projeví při 
budoucím prodeji použitého postřiko-
vače.

ALKA



Typ Prázdný (kg) Plný (kg)

Alka 15 - 21 2200 5300

Rozměry (mm)

Hmotnost

Záběr (m) Obsah (l)

15 - 21 3000

Záběr (m) Obsah (l)

15 - 21 2500

Typ A B C D E

Alka 18 2900 5800 3900 1000 2600

Alka 21 2900 5800 3900 1000 2600

Ramena, nádrž lalminátová

Ramena, nádrž  PE

• horní závěs
• pevná oj
• neodpružená náprava roztažitelná 5 t ADR
• vzduchová a parkovací brzda
• čerpadlo AR 185 poháněné homokinetickým náhonem
• polyetylenová hlavní nádrž bez vlnolamů s vnitřním
         oplachem, tlakovým mícháním a mícháním přepadem
• ručně sklopná PE 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, vnitřním 

oplachem, vodoznakem, oplachovou tryskou na kanystry a míchací tryskou
• kanystr 15 l na mytí 
• PE nádrž na čistou vodu 370 l
         s vodoznakem, bez vnějšího plnění a sání, centrální 5-ti cestný tlakový kohout,  
         1 sací +1 tlak fi ltr,
• počítač SPRAYDOS
• 4 záběrové sekce
• vzduchová regulační armatura 
• ramena bez aktivního naklápění, bez tlumičů na ramenou,  bez pružinových 

tykadel
• báze 18 -1 pár tlumičů na houpačce
• báze 21-1 pár tlumičů na houpačce a 1 pár na stabilizátorech
         nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm 
• osvětlení pro provoz po pozemních komunikacích
• hydraulika ovládaná dvěma hydraulickými okruhy traktoru
• náhon s homokinetickým kloubem
• kola 340/85 R38 151 A8

Základní výbava

B

A

C

DE
značí šířku
postřikovače

* váženo s rameny 21m

rozměr A  je závislý na velikosti kol, rozměr B  je závislý na 
délce ramen, rozměr C  závisí na velikosti kol a jestli je řiditelná 
náprava



TIGER s nádrží 4.000 litrů je nástavbo-
vý postřikovač na různé podvozky jako 
JCB Fastrac, MB Unimog, MB-Trac. Je 
vhodným strojem pro podniky služeb, 
které se potřebují rychle přemísťovat 
od jednoho zákazníka k druhému. Pod-
vozek má sice nízkou světlou výšku, ale 
v podzimních a raných jarních aplika-
cích svou práci efektivně odvede.

TIGER



• čerpadlo AR 250 pro ramena do 24 m a nádrž 3000 l 
• čerpadlo AR 280 pro ramena nad 24 m a nádrž nad 3000 l poháněné 

hydraulicky z traktoru 
• sklolaminátová nádrž s vlnolamy, vnitřním oplachem, tlakovým 

mícháním a mícháním přepadem 
• ručně sklopná 60 l přimíchávací nádrž s 4funkčním ovladačem, 

vnitřním oplachem, vodoznakem, míchací tryskou   
a oplachovou tryskou na kanystry 

• bílá nádrž na čistou vodu bez odkladního boxu s vodoznakem 
• vnější 2”plnění a sání 
• 1sací + 2 tlakové fi ltry 
• Topline ovládání - dálkové přepínání pracovních funkcí postřikovače 
• počítač ME bez terminálu
• vzduchová regulační armatura 
• 6 záběrových sekcí 
• ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem 
• plná sada tlumičů na houpačce a na ramenech 
• nerezové rozvody v ramenech Ø 20 mm, trojité držáky trysek á 50 cm

Ramena, nádrž

Záběr (m) Obsah (l)

21 - 30 2000 - 4000

Základní výbava



Oko závěsu 40 mm.

Horní závěs znamená vyšší světlou výšku 
postřikovače.

Dolní závěs má vysokou nosnost a umožňuje 
připojit postřikovač až 8000 l s jednou nápra-
vou.

Náprava řízená vzduchem odpružená
nosnost do 10 t (ADR, BPW)

Náprava vzduchem odpružená
varianta1) do 6,5 t (BPW)
varianta 2) do 9 t (BPW)
varianta 3) do 10 t (ADR, BPW)

Závěs K80 je pro postřikovač mimořádně 
přínosný - nemá vůli a tak nezvyšuje kmitání 
ramen vpřed/ vzad.

Otočné oko závěsu. 

Podvozek

Náprava neodpružená roztažitelná
varianta 1) nosnost do 5 t (ADR)
varianta 2) nosnost do 7 t (BPW)
varianta 3) nosnost do 10 t (ADR)

Náprava řízená neodpružená
nosnost do 10 t (ADR, BPW)

Typy závěsů: Nápravy:



Stabilizátory snižují kmity ramen vpřed/ vzad.Hydraulické naklápění.

Měkké vertikální odpružení ramen řeší 
vinutá pružina.

Ramena zavěšená na laně nejsou pevně spo-
jena s podvozkem, jen minimálně reagují na 
naklánění podvozku.

Tykadla umožňují automatické vyrovnávání 
ramen bez počítače.

Ultrazvuková čidla vysílají signál a přijímají 
odraz od země (porostu). Informaci zpracuje 
počítač a vydá signál na ramena, aby se vy-
rovnala.

Naklápění ramen elektricky s potencio-
metrem zjednodušuje obsluze správné nas-
tavení ramen a umožňuje jemnou korekci 
náhonu.

Ramena

Osvětlení ramen LED světlomety

Olejové tlumiče zpomalují pohyby ramen 
v obou směrech.



Elektronika
SPRAYDOS
Je plně automatická řídící jednotka pro postřikovače. Umožňuje
ovládat max. 9-sekcí, rozkládání a naklápění ramen, osvětlení
ramen, ruční přepínání sdružených trysek (selejet). Elektronický 
vodoznak zobrazuje stav nádrže, tlak postřiku.

SPRAYLIGHT
Je řídící počítač pro automatickou regulaci dávky. Umožňuje
ovládat max. 7 sekcí. Zobrazuje stav nádrže, tlak postřiku, ošetře-
nou plochu. 

TRACK-Guide II
Je naváděcí systém, který umožňuje vedení stopy v několika 
režimech. Na barevném displeji se zobrazuje pole, ošetřená 
a neošetřená plocha, naváděcí stopa a překážky. Před hranicí pole 
a před překážkou je řidič upozorněn akustickým a vizuálním 
signálem. Tento systém umožňuje řidiči vypínat a zapínat postřik 
v přesném rozsahu, tímto nedochází k přestřikům nebo ne-
dostřikům. Ve spodní části displeje se zobrazují rychlost,
ošetřená plocha, neošetřená plocha, stopa a kvalita signálu D-GPS.
Navigaci je možno použít na různé polní i luční práce: postřiky,
hnojení, setí, seč trávy, válení, vláčení atd. Velmi snadná
a rychlá instalace na jiný traktor. Standard ISOBUS.

TRACK-Guide III
Je vybaven dotykovým 8“ displejem s velmi dobrým přehledem
a jednoduchým ovládáním. Funkce pro navádění navigace
stejné jak TRACK-Guide II. Možnost využití pro automatické
řízení TRACK-Leader Auto. Kompatibilní i pro jiné stroje. Stan-
dard ISOBUS.

BASIC-Terminal
Odpovídá standardu ISOBUS normy 11783 a je k dispozici pro 
všechny stroje, které splňují tuto normu. BASICTerminál nabízí 
všechny základní funkce potřebné k provozování postřikovače na 
barevném displeji o velikosti 5,7“. Lze jej možné doplnit dalšími 
aplikacemi jako například TRACK-Leader (satelitní navigace) nebo 
SECTION-Control (satelitní vypínání sekcí).

COMFORT-Terminal
Splňuje nejvyšší požadavky na přesnost zemědělství. Odpovídá
standardu ISOBUS normy 11783. COMFORT-Terminal nabízí
veškeré funkce k řízení postřikovače, navíc lze doplnit aplikacemi
TRACK-Leader (satelitní navigace), SECTION-Control (satelitní
vypínání sekcí). Umožňuje přenos dat na USB fl ash disku. 
U COMFORT-Terminalu s GSM modemem mohou být data 
zaslána přímo do farmpilot portálu. Má 10,4” barevný LCD displej.

TOUCH1200
Je terminál ISOBUS nejnovější generace, použitelný na výšku nebo
na šířku. Na displeji 12,1“ je možné zobrazit až pět funkcí najednou.
 Je standardně vybaven GSM modemem, takže všechna data stroje 
mohou být zaslána přímo do farmpilot portálu. Nabízí veškeré funk-
ce pro řízení postřikovače. Lze dovybavit aplikacemi TRACK-Leader 
(satelitní navigace), SECTION-Control. Umožňuje přenos dat na USB
fl ash disk. Možnost využití pro TRACK-Leader Auto.

TOUCH800
Odpovídá standardu ISOBUS normy 11783 a je k dispozici pro 
všechny stroje, které splňují tuto normu. Veškeré funkce řízení 
postřikovače lze doplnit aplikacemi TRACK-Leader (satelitní navi-
gace), SECTION-Control (satelitní vypínání sekcí). Umožňuje pře-
nos dat na USB fl ash disku. Na barevném dotykovém 8“ displeji je 
možné zobrazit dvě funkce najednou. Také možnost využití pro 
automatické řízení TRACK-Leader Auto.

řízení dávky   navigace X GPS vypínání sekcí X

řízení dávky   navigace X GPS vypínání sekcí X

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 



TRACK-Leader
Je software navigatoru pro terminály, který umožňuje ve 
spojení s D-GPS přijímačem rovnoběžné, identické, vyhlazené 
a obrysové vedení stopy.

TRACK-Leader AUTO
Je jednoduché dovybavení, které umožňuje automatické řízení 
stroje. Může být použito nezávisle na výrobci. 

TRACK-Leader AUTO eSteer
Řízení je osazeno do stávájícího volantu.

TRACK-Leader Auto Pro
Je pro traktory a stroje s hydraulickým řízením, které se doplní 
dalšími hydraulickými ventily. 

TRACK-Leader Auto Iso (hydraulik)
Je pro traktory a stroje, které jsou již připraveny pro řízení přes 
CAN sběrnici.

SECTION-Control
Je software automatického vypínání sekcí u strojů s ISOBUS ve 
spojení s terminálem, TRACK-Leader a GPS signálem. SECTION-
-Control lze použít pro postřikovače, secí stroje a rozmetadla
průmyslových hnojiv. 

Přídavný S-Box k Joysticku
Je přídavný modul pro manuální ovládání jednotlivých sekcí,
propojen s terminálem. Ideální pro nerovnoměrnou aplikaci 
(opravy zaplevelených hnízd). Ovládací panel má max. 13 sekcí.

Přijímač signálu D-GPS EGNOS A101
(Odchylka +/- 25 cm u navigátoru)

Přijímač signálu D-GPS / Glonass AG-STAR
(Odchylka +/- 20 cm)

Přijímač signálu D-GPS Glonas Smart 6L Standartní /RTK
Podpora L1/L2 pásma
Základní varianta (Odchylka +/- 15 cm)
Varianta RTK - placená korekce (Odchylka +/-  2 cm u navigátoru)

TANKControl II
Slouží jako elektronický vodoznak stavu nádrže. Je-li postřikovač
vybaven zařízením Topline, je možné na displeji TANK-Controlu II
přepínat sací a tlakové funkce. Tyto funkce lze přepínat i z
terminálu počítače.

ISOBUS  standardizovaný komunikační protokol určený pro zemědělské 
stroje založený na CAN sběrnici. Zajišťuje kompatibilitu mezi stroji různých výrobců.
Jedním terminálem lze ovládat více ISOBUS kompatibilních strojů a naopak. Usnad-
ňuje obsluhu použitím jediného kabelu např. mezi traktorem a postřikovačem.

LEGENDA:

StopSpray
Stop Spray s ISOBUS – je ekonomicky výhodná varianta systému 
navigace a řízení postřiku s GPS vypínáním sekcí. Základem je 
terminál Track Guide, který lze doplnit o další aplikace. Řídit lze 
max. 9 sekcí.

řízení dávky   navigace  GPS vypínání sekcí 

 základmí vybavení     lze dovybavit   X    není součastí vybavení



Voda
Vzduchová regulační armatura má vel-
kou výhodu v jednoduchosti konstruk-
ce, kdy hlavní regulační ventil pracuje
současně jako přetlaková pojistka. 
To umožňuje snížit objem hadic na
minimum. Jednoduché propojení hadic
 je výhodou při výplachu i odvodňování 
postřikovače, není nutné používat ne-
mrznoucí směs, veškeré rozvody se dají 
odvodnit.
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• Systém plnění přípravků na ochranu rostlin bez kontaminace

• Zvýšená bezpečnost obsluhy

• Snadnější manipulace a rychlejší čištění

• Jednoduché dávkování

• Možno použít pro většinu velikostí kanystrů

• Bezpečné zajištění do adaptéru ekomixéru (nádrže)

• Opakovaně použitelný adaptér kanystru

• Uživatelsky šetrné k životnímu prostředí 

• Plynulá změna rychlosti vypouštění přípravku

 z kanystru

• Oplach dosedacích ploch adaptérů při

 částečném  vypuštění kanystru

Bezpečnější nalévání přípravků na ochranu rostlin do postřikovačů

agrotop GmbH
Köferinger Str. 5
93083 Obertraubling
Deutschland
www.agrotop.com

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein
Deutschland
www.bayercropscience.com

Bezpečné zajištění do adaptéru ekomixéru (nádrže)

Adaptér na víko ekomixéru
(nádrže)

Adaptér na kanystr

Ofi ciální dovozce easyFlow pro ČR a SK
Prezentační video

easyFlow



Adaptér na víko ekomixéru
(nádrže)

Ekomixér Comfort Fill

Při montáži easyFlow na starší postřikovač musí být splněny tyto technické požadavky:

1. Víko ekomixéru musí být dostatečně tuhé, aby uneslo i plný 10 l kanystr s přípravky 
a musí být pevně spojené s vlastní nádobou ekomixéru.

2. K ekomixéru musí být přivedena tlaková čistá voda na oplach nástavce easyFlow. 
(např. z hydrantu, z fekálu nebo z nádrže na čistou vodu postřikovače).

Kulatý tvar ekomixéru zaručí lepší oplach stěn a spolu s bezodkapovou rychlospojkou 
easyFlow umožňuje naplnit koncentrované přípravky z kanystrů do nádrže postřikovače 
a vypláchnout kanystry čistou vodou, aniž by se při tom obsluha dostala do kontaktu 
s chemií. Plnění s bezodkapovou rychlospojkou easyFlow je jednoduché, rychlé a hlavně 
bezpečné.



Vnitřní kontinuální oplach

Postup při oplachu:
• Postřikovač vyprázdnit na poli.
• Tlak klesá, z trysek vychází vzduch.
• Zapnutí oplachového čerpadla, postřikové čerpadlo běží dále.
• Vystříkání postřikové jíchy, která má zpočátku ještě plnou koncentraci, na nepostříkané ploše pole 

(postřikové okno).
• Pokud je spotřebována cca polovina čisté vody, zapnout a vypnout sekce a hlavní ventil a všechna 

ostatní funkční vedení, která jsou ještě naplněná jíchou (proplach fi ltrů, míchání), krátce otevřít. 
• Čistící proces je ukončen, když je spotřebována veškerá čistá voda.

Kontinuální vnitřní oplach postřikovačů je nový postup s podstatně nižším nákladem na spotřebu vody a času při současném lepším 
čištění a smysluplném využití zbytků postřikové jíchy.

Postřiková ramena (včetně trysek)
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Postřikové čerpadlo

Hlavní nádrž

Oplachové trysky

Oplachové 
čerpadlo

Nádrž
na vodu

Postřikovač - 12 m ramena - tryska 0,3 (20 l / min)

Postřikovač - 12 m ramena - tryska 0,3 (20 l / min)

Čas v minutách
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Čas v sekundách

Trojnásobný oplach 3 x 30 litrů vody

Kontinuální oplach s 10 l/ min vody

Běžné čištění - čas 20-25 minut a 90 litrů čisté vody.
Včetně nastupování a vystupování z traktoru, případně

projetí ošetřené kultury

Kontinuální oplach - čas 5 minut a 40 litrů čisté vody.
Celý postup je možno ovládat pouze z traktoru
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Potřebný čas snížení koncentrace pod 1 %
cca 20 - 30 Minut

Potřebný čas snížení koncentrace pod 1 %
cca 4 minuty

Potřeba vody = 90 litrů

Potřeba vody = 40 litrů

Srovnání postupů běžného čištění s trojnásobným proplachem
a kontinuálního oplachu



Plnící odstředivé čerpadlo s výkonem 
600 l/min zkracuje dobu plnění hlavní 
nádrže a významně tím může zvýšit 
denní výkon postřikovače.

Injektorové míchací trysky umožňují 
rozmíchat usazený postřik i po delším 
přerušení práce.

Sací fi ltr má červené síto 32 Mesh, 
chrání postřikové čerpadlo před 
poškozením většími předměty.

Ekomixér Comfort Fill. Polyetylén,
objem 60 l, umožňuje připojení 
adaptéru easyFlow pro bezodkapové 
nalévání koncentrovaných přípravků 
do postřikovače. Pokud adaptér 
easyFlow nelze použít, je možné víko 
ekomixéru odklopit a nalít přípravky 
klasickým způsobem.

Cirkulace postřikové jíchy umožňu-
je proplach tlakových hadic, aby se 
před započetím postřiku dostaly che-
mikálie z nádrže těsně před trysky.

Jednoduchý držák s membránovým
 protiúkapem.

Trojitý držák s membránovým protiúkapem.
Dvojnásobný Selejet přepíná za jízdy 2
velikosti trysek tak, aby byl při různé
rychlosti zachovaný stálý tlak na trysce.

Oplachové trysky jsou z nerezu, díky 
tomu se nezadírají pískem.

Centrální fi ltrace zajišťuje stejný tlak 
na všech tryskách. Modré síto 50 
Mesh, Zelené síto 100 mesh

Postřikové pístomembránové čerpadlo
Annovi Reverberi o výkonu 160-500 
l/min je schopné dlouhodobého 
provozu při vyšším tlaku.

Čtyřnásobný Selejet přepíná za jízdy 2, 3 
nebo 4 velikosti trysek.

Voda

Uvnitř hlavní sklolaminátové nádrže 
jsou vlnolamy, které zpomalují pohyb 
kapaliny. Vnitřní nátěr uzavírá póry 
v laminátu a usnadňuje oplach nádrže.

Polyetylenová nádrž. Hladký vnitřní 
povrch, moderní design, na přání 
možnost doplnění vlnolamy.

mikálie z nádrže těsně před trysky.

Jednoduchý držák s membránovým Trojitý držák s membránovým protiúkapem.
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úhel rozstřiku velikosti prac.tlak opt.prac.výška

2 x 110° 015 až 06 2 až 10 40 až 60 cm

úhel rozstřiku

Použití:

Vlastnosti:
• Asymetrický úhel postřiku pro vyšší rychlosti pojezdu
• Kompaktní konstrukce
• Velmi nízký úlet při optimálním smáčení porostu.
• Ideální pro fungicidy, insekticidy, a následné herbicidy
• Optimální tlak při postřiku 3-7 bar
• Vysoce otěruvzdorná přesná keramika
• Bajonetový systém pro jednoduché čištění
• Lepší smáčení svislých částí rostlin a příčných/šikmých 

listových ploch
• Provedení univerzál, pro ostatní maticové systémy dodání na dotaz10°50°

Je to asymetrická injektorová
tryska s dvojitým paprskem z 
plastu s keramickou vložkou a
standardní bajonetovou maticí

TurboDrop®

HiSpeed
Standard

Inovativní postřikovací technika
U normální trysky s plochým výstřikem dochází k tomu, že kapky 
vystříknuté kolmo dolů, se vlivem pohybu stroje vpřed pohybují 
šikmo a zasáhnou tak rostlinu z přední strany.
Zadní strana rostliny, zůstává téměř nesmočena. Čím rychlejší je 
pohyb stroje, tím větší je tento rozdíl.
Běžné trysky s dvojitým výstřikem pod stejným úhlem dolů mohou
tento rozdíl vyrovnávat pouze podmínečně a to do rychlosti 7-8 km/h.

Tryska TurboDrop® HiSpeed řeší tento problém velkým 
výstřikovým úhlem dozadu a malým výstřikovým úhlem dopředu.
Vlivem pojezdové rychlosti dochází ke změně těchto úhlů ve 
vztahu k rostlině. Zadní velký úhel se zmenší a přední malý 
úhel se zvětší. V ideálním případě jsou pak oba stejně velké 
a rostlina je optimálně smáčená postřikem.

Pojezdová 
rychlost

Dráha 

letu kapekSm
ěr

 
vý

st
řik

u

Pojezdová 
rychlost ++ +–

*Směr výstřik
u

TurboDrop® TD TurboDrop® HiSpeed

**

*Dráha

letu kapek

s m ě r  j í z d y

Filtr 50 M modrý Filtr 24 M bílý

TD-HiSpeed
110-015

TD-HiSpeed
110-02

TD-HiSpeed
110-025

TD-HiSpeed
110-03

TD-HiSpeed
110-04

TD-HiSpeed
110-05

TD-HiSpeed
110-06

Injektorové tryska s dvojitým plochým paprskem

Trysky Aplikační trubice

Turbodrop HiSpeed
Dvojštěrbinová injektorová tryska s asymetrickým úhlem. Ošetření z obou stran 
rostlin i při vyšší rychlosti. „Růžové“ keramické jádro zajišťuje velmi  vysokou
životnost trysky. Vhodná pro aplikaci za větrného počasí. Využitelný tlak je 2,5 - 8 
atm, optimální je 4-8 atm. Velikosti 025 a 04 jsou zařazené v třídě omezení úletu 
(TOU) 90 % i při vyšší rychlosti (max. 15 km/h).

Turbodrop 
Velice odolná injektorová tryska s minimálním odnosem a odpařením. Vhodná 
pro aplikaci za větrného počasí. Využitelný tlak je 3-10 atm, optimální je 
5-8 atm.

AirMix
Plastová injektorová tryska pro univerzální použití. 
Vhodná i pro aplikaci za větrného použití. Využitelný 
tlak 1-6 atm, optimum 2-4 atm. Díky příznivé ceně 
je vhodnou základní tryskou pro uživatele s menší
výměrou.

Šestiotvorová tryska
Tryska se používá pro přihnojení agresivními kapal-
nými hnojivy (DAM390 apod.) maximálně do poloviny 
sloupkování. Dávkovací otvor z růžové keramiky má 
velmi vysokou otěruvzdornost. 6 výstřikových otvorů 
umožňuje aplikovat hnojivo velkými kapkami, které snáze 
odkápnou z listu na půdu a nedochází tak k popálení 
rostlin. Barevné označení jednotlivých velikostí trysek
odpovídá dávkovací tabulce ISO.

AT 25
Trubice s horním dávkovacím penízkem 
a volným výtokem hnojiva spodem trubice 
bez rozstřiku. Na postřikovači jsou tyto 
trubice umístěny po 25 cm. Trubice jsou 
prakticky vlečeny po zemi a maximum 
hnojiva je ve styku s půdou. Je prokázáno, 
že aplikace DAMu do řádků po 25 cm 
nezpůsobí nerovnoměrný příjem hnojiv 
a pruhovitost porostu.

AT 50
Trubice s horním dávkovacím penízkem 
a dolní pětiotvorovou výstřikovou „trys-
kou“, která vytváří 5 proudů. Na postřik-
ovači jsou tyto trubice umístěny po 50 cm. 
Vytvoří se velké kapky, které se neudrží na 
listech a snadno stékají na půdu. V sušším 
období mají lepší účinnost, než první typ. 
Jejich další výhodou je, že otvory, kudy 
vytéká hnojivo jsou 10 cm nad koncem 
trubice. Když se vlivem nerovnosti terénu 
rameno nakloní a trubice se zapíchne 
do země, neucpe se tryska a hnojivo dál 
rovnoměrně teče.

AT 50
Trubice s horním dávkovacím penízkem 
a dolní pětiotvorovou výstřikovou „trys-
kou“, která vytváří 5 proudů. Na postřik-
ovači jsou tyto trubice umístěny po 50 cm. 
Vytvoří se velké kapky, které se neudrží na 
listech a snadno stékají na půdu. V sušším 
období mají lepší účinnost, než první typ. 
Jejich další výhodou je, že otvory, kudy 
vytéká hnojivo jsou 10 cm nad koncem 
trubice. Když se vlivem nerovnosti terénu 
rameno nakloní a trubice se zapíchne 
do země, neucpe se tryska a hnojivo dál 
rovnoměrně teče.
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Dávkovací
tabulka ISO

Optimální tlak pro ochranu rostlin:
TD 4-8 atm

Pro aplikaci středních a jemných kapek:
TD min. 6 atm

Optimální tlak pro kapalná hnojiva:
TD 2-3 atm

Využitelný rozsah tlaků:
TD 4-10 atm (standard), 4-20 atm (universal)

Doporučená výška nad cílovou plochou:
60-100 cm, optimum 70 cm

Tabulkové hodnoty platí pro vodu 20 °C,
rozteč trysek 50 cm, tlak měřený přímo na trysce.
Maximální odchylka od tabulkové hodnoty je 10 %,
maximální rozdíl průtoku jednotlivých trysek je ±5 %.
Tlakové ztráty mezi manometrem a tryskou nejsou 
zohledněny.
Při aplikaci kapalného hnojiva DAM 390 
se snižují hodnoty o 13 %.

Velikost 
trysky

Tlak
atm

Průtok 
ml/min

Dávka l/ha
Velikost 
trysky

Tlak 
atm

Průtok  
ml/min

Dávka l/ha

5 
km/h

6
km/h

7
km/h

8
km/h

10
km/h

12
km/h

16
km/h

20
km/h

5 
km/h

6
km/h

7
km/h

8
km/h

10
km/h

12
km/h

16
km/h

20
km/h

TD01
oranžová 

1 231 55 46 40 35 29 23 17 14

TD015
zelená

1 346 83 69 59 52 42 35 26 21
2 327 78 65 56 49 39 33 25 20 2 490 118 98 84 74 59 49 37 29
3 400 96 80 69 60 48 40 30 24 3 600 144 120 103 90 72 60 45 36
4 462 111 93 79 69 56 46 35 28 4 693 166 139 119 104 83 69 52 42
5 517 124 104 89 78 62 52 39 31 5 775 186 155 133 116 93 77 58 47
6 566 136 113 97 85 68 57 43 34 6 849 204 170 146 127 102 85 64 51
7 611 147 122 105 92 74 61 46 37 7 917 220 183 157 138 110 92 69 55
8 653 157 131 112 98 79 65 49 39 8 980 235 196 168 147 118 98 74 59
9 693 166 139 119 104 83 69 52 42 9 1039 249 208 178 156 125 104 78 63
10 730 175 146 125 110 87 73 55 44 10 1095 263 219 188 164 132 109 82 66

TD02
žlutá

1 462 111 92 79 69 55 46 35 28

TD025
fi alová 

1 577 138 115 99 87 69 58 43 35
2 653 157 131 112 98 78 65 49 39 2 816 196 163 140 122 98 82 61 49
3 800 192 160 137 120 96 80 60 48 3 1000 240 200 171 150 120 100 75 60
4 924 222 185 159 139 111 92 69 56 4 1154 278 231 199 174 139 115 86 70
5 1033 248 207 177 155 124 103 77 62 5 1291 310 259 221 194 155 129 96 78
6 1131 271 226 194 170 136 113 85 68 6 1414 339 283 243 312 170 141 106 85
7 1222 293 244 209 183 147 122 92 73 7 1528 366 305 261 229 184 153 115 92
8 1306 313 261 224 196 157 131 98 78 8 1632 391 326 280 245 196 163 122 98
9 1386 332 277 237 208 166 139 104 83 9 1732 415 346 296 260 208 174 130 104
10 1460 350 292 250 219 175 146 110 88 10 1826 438 365 313 274 219 183 138 110

TD03
modrá

1 693 166 139 119 104 83 69 52 42

TD04
červená

1 924 222 185 158 139 111 92 69 55
2 980 235 196 168 147 118 98 74 59 2 1306 313 261 224 196 157 131 98 78
3 1200 288 240 206 180 144 120 90 72 3 1600 384 320 274 240 192 160 120 96
4 1385 333 278 238 208 166 138 104 84 4 1847 444 340 318 278 222 184 138 112
5 1549 372 310 266 232 186 154 116 94 5 2066 496 414 354 310 248 206 154 124
6 1697 408 340 292 254 204 170 128 105 6 2263 542 452 388 340 272 226 170 136
7 1833 440 366 314 276 220 184 138 110 7 2444 586 488 418 366 294 244 184 146
8 1960 470 392 336 294 326 196 148 118 8 2612 626 522 448 392 314 260 196 156
9 2078 498 416 356 312 250 208 156 126 9 2771 664 554 474 416 332 278 208 166
10 2191 526 438 376 328 264 218 164 132 10 2921 700 584 500 438 350 292 220 178

TD05
hnědá

1 1155 277 231 198 173 139 116 87 69

TD06
šedivá

1 1386 333 277 238 208 166 139 104 83
2 1633 392 327 280 245 196 163 122 98 2 1960 470 392 336 294 235 196 147 118
3 2000 480 40 342 300 240 200 150 120 3 2400 576 480 412 360 288 240 180 144
4 2309 556 462 398 348 278 230 172 140 4 2771 666 556 476 416 332 276 208 168
5 2582 620 518 442 388 310 258 192 156 5 3098 744 620 532 464 372 308 232 188
6 2828 678 566 486 426 340 282 212 170 6 3394 818 680 584 508 408 340 256 104
7 3055 732 610 522 458 368 306 230 184 7 3666 880 732 628 552 440 368 276 220
8 3264 782 652 560 490 392 326 245 196 8 3919 940 784 672 588 472 392 296 236
9 3464 830 692 592 520 416 345 160 208 9 4157 996 832 712 624 500 416 312 252
10 3651 876 730 626 548 436 366 276 219 10 4382 1052 876 752 656 528 436 328 264

TD08
bílá

1 1848 444 370 317 277 222 185 139 111

TD10
černá

1 2309 554 462 396 346 277 231 173 139
2 2613 627 523 448 392 314 261 196 157 2 3266 784 653 560 490 392 327 245 196
3 3200 768 640 548 480 384 320 240 192 3 4000 960 800 684 600 480 400 300 240
4 3694 888 740 636 556 444 368 276 224 4 4618 1112 924 796 696 556 460 344 280
5 4132 992 828 708 620 496 412 308 248 5 5164 1240 1036 834 776 620 516 384 312
6 4526 1084 904 776 680 544 452 340 272 6 5656 1356 1132 972 852 680 564 424 340
7 4888 1172 976 836 732 588 488 368 292 7 6110 1464 1220 1044 916 736 612 460 368
8 5224 1252 1044 896 784 628 520 392 312 8 6418 1564 1304 1120 980 784 652 490 392
9 5542 1328 1108 948 832 664 556 416 332 9 6928 1660 1384 1184 1040 832 692 520 416
10 5842 1400 1168 1000 876 700 584 440 352 10 7302 1752 1460 1252 1096 876 732 552 438
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Tabulkové hodnoty platí pro vodu 20 °C,
rozteč trysek 50 cm, tlak měřený přímo na trysce.
Maximální odchylka od tabulkové hodnoty je 10 %,
maximální rozdíl průtoku jednotlivých trysek je ±5 %.
Tlakové ztráty mezi manometrem a tryskou nejsou 
zohledněny.
Při aplikaci kapalného hnojiva DAM 390 
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Váš prodejce:

Když hledám řešení

Postřikovací technice rozumíme 


