
AGS 2500-3000 EN HP vontatott szántóföldi 
permetezőgépek (15, 18, 21 és 24 m)

SZÍNVONALAS NÖVÉNYVÉDELEM = HATÉKONYSÁG & MEGTAKARÍTÁS

Opciós felszerelések
Választható vonórudak és 
vonócsatlakozások
- hagyományos merev (fix) vonórúd 
- hidraulikusan kormányozható vonórúd mechani 
   kus rögzítéssel
- választható méretű vonócsatlakozások

KÖNNYEN KEZELHETŐ

GAZDASÁGOS

KÖRNYEZETBARÁT

FELHASZNÁLÓK IGÉNYEIHEZ ALAKÍTVA

Az AGS EN HP vontatott szántóföldi 
permetezőgép család a professzionális 
felhasználók legmagasabb igényeihez 
mérten lett kifejlesztve. Az Agromehanika 
permetezőgépek világszerte ismertek 
megbízhatóságukról és hosszú 
élettartamukról, mely tulajdonságok több 
évtizedes magas színvonalú gyártási 
tapasztalatra vezethetők vissza. A legújabb 
technikai megoldások alkalmazásában és az 
innovatív fejlesztések terén egyaránt élenjáró 
gyár 100%-ban a felhasználók igényeihez 
alakítja termékeit, ezáltal garantálja a 
permetezőgépek könnyű kezelhetőségét, 
egyszerű és költséghatékony karbantartását 
illetve mindemellett a legjobb ár-érték arányt 
is a piacon.

AGROMEHANIKA d.d, Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenia (EU);  T: +386 4 2371 343; E: sales@agromehanika.si; Web: www.agromehanika.si www.agromehanika.si

AGS 2500-3000 EN HP (15, 18, 21 és 24 m)

LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK MEGFELEL

Kerék és sárvédő

Hidraulikusan kormányozható és merev vonórúd választható csatlakozásokkal

www.agromehanika.hu

44” és 46” kerékméretek és sárvédők
Az AGS EN HP permetezőgépeken nagyobb kerékméretekkel 
különböző hasmagasságok érhetők el (60 - 80 cm-ig).

Felszívó tömlő szűrővel
A főtartály feltölthető a permetezőgép szívórendszerén 
keresztül is, amikor egy szűrővel ellátott szívótömlőt 
külső vízellátóba merítünk (pl.: tó, folyó, medence,…).  
Az úszó szűrő használata megakadályozza, hogy 
homokot illetve más tárgyakat felszívjon a rendszer, 
és ez által károsodjanak a gép alkatrészei.

Egyszerű szállíthatóság
Kompakt méreteinek köszönhetően 
az AGS EN HP permetezőgépek 
egyszerűen szállíthatók szabványos 
méretű teherautókkal, közúton való 
vontatáskor pedig további kényelmet 
és biztonságot nyújt a mechanikusan 
rögzíthető hidraulikus vonórúd.

Hidraulikus kormányzású vonórúd
Az AGS EN HP permetezőgépeket hidraulikus 
kormányozású vonórúddal is lehet rendelni. Ennek 
köszönhetően a permetezőgép követi a traktor 
nyomvonalát, ezáltal minimálisra csökkentve a 
taposási kárt. Ez a fajta vonórúd mechanikusan is 
rögzíthető, ami nagyobb biztonságot nyújt közúton 
való vontatáskor. Működtetéséhez 1db kétirányú 
hidraulika vezérlőszelep szükséges a traktoron.

Szállítás

Mechanikus rögzítés

Felszívó tömlő szűrővel

Egyszerű szállíthatóság

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: AGS 2500/3000 EN HP (15m, 18 m, 21 m és 24 m)

TÍPUS

PERMETEZŐGÉP AGS 2500 EN HP AGS 3000 EN HP

 Főtartály tényleges térfogata [l] 2800 3260

 Technológiai víztartály térfogata [l] 300 (335) 300 (335)

Kézmosó tartály térfogata [l] 20 20

Állítható nyomtáv [cm] 150-220 150-220

12,4 R38“ - kerékméretek Hasmagasság [cm] 60 60

270/95 R44“ - kerékméretek Hasmagasság [cm] 70 70

300/95 R46“ - kerékméretek Hasmagasság [cm] 80 80

Permetezőszivattyú (BM 150/20) [l/perc] 150 150

Keverőszivattyú (C 200) [l/perc] 200 200

SZÓRÓKERET 15m-HP 18m-HP 21m-HP 24m-HP

Méretek (szórók-
erettel együtt)

Hosszúság A [cm] 565 625 569 699

Szélesség B [cm] 220 220 220 220

Magasság  C (270/95 R38“) [cm] 280

 C (270/95 R44“) [cm] 290

 C (300/95 R46“) [cm] 300

 Összsúly (üresen) [kg] 2320/2330 2350/2360 2391/2401 2412/2422

Összsúly (telítve) [kg] 5150/5660 5180/5690 5221/5731 5240/5752

Emelt hasmagasság

AGROMEHANIKA Kft
Cserepes sor. 10
6725 Szeged (Madžarska)
T: 0036 62 443 649
F: 0036 62 443 649
E: agromehanikakft@gmail.com
Web: www.agromehanika.hu

A prospektusban található leírások és illusztrációk csupán tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát előzetes értesítések nélkül fenntartjuk.

AGS 2500-3000 EN HP (15, 18, 21 és 24 m)



Általános jellemzők
Tartályok
A 2800 és 3260 liter űrtartalmú tartályok mindegyike minőségi polietilén anyagból készül, és a ma ismert legmodernebb 
kialakítással lettek tervezve. A tartályok alján egy lejtett garat van kialakítva a benne lévő folyadék maradéktalan kiürítése 
céljából. További két kiegészítő tartály a kézmosó és technológiai víztartály is a gép alapfelszereltségéhez tartozik.

Közúti világítás felszereltség
Állítható nyomtáv

Vízszintes lengéscsillapítás gumibakkal és rugókkal

Szivattyú
A permetlé precíz kijuttatását az Agromehanika BM 150/20 
alacsony nyomású membránszivattyúja biztosítja, míg a 
tartályban lévő permetlé állandó keverését a nagyteljesítményű 
C 200 centrifugál szivattyú látja el. Fontos, hogy a 
permetlékeverő folyamat a permetezéssel párhuzamosan is 
működik, és attól függetlenül vezérelhető. Az Agromehanika 
szivattyúk megbízhatósága és hosszú élettartama minimális 
karbantartásigénnyel párosul. Strapabírásuk, költséghatékony 
karbantartásuk egyedülálló a piacon, amit a gyár 3 év 
garanciával biztosít.

AG-TRONIK 14 számítógépes vezérlő

Az AG-TRONIK 14 számítógép 2 fajta szabályzórendszerrel 
kompatibilis:
- átfolyás- és sebességmérő szenzorral ellátott szabályzórend-
szer
- nyomás- és sebességmérő szenzorral ellátott szabályzórend-
szer

Az előre betáplált mennyiség hektáronkénti stabil kijuttatását 
mindössze 2db beépített (átfolyás / nyomás + sebesség) 
mérőszenzor végzi az által, hogy vegyszerezés alatt az 
AG-TRONIK 14 a mért értékek hányadosával számolva 
automatikusan kontrollálja az átfolyást vagy a nyomást. 
Abban az esetben, ha az egyik szakasz lezár, az AG-TRONIK 
14 azonnal felülvezérli a megfelelő szelepet, hogy a betáplált 
kijuttatási érték ne változhasson. Az AG-TRONIK 14 nagyon 
felhasználóbarát, magyar nyelvű menüvel rendelkezik, és 
lehetőséget nyújt munkafolyamatok elemzésére, előzmények 
mentésére, a mentett adatok SD kártyára onnan pedig 
személyi számítógépre való másolására.

Részleges rendszertisztítás
E művelet segítségével a technológiai víztartályból használt 
tiszta vízzel öblítésre kerülnek a nyomásszabályzó belső 
részei, a szivattyú, a tömlők és a fúvókák, míg a főtartály 
fel van töltve permetlével. Így a főtartályban megmaradt 
tartalom később is bármikor felhasználható. Ez a funkció 
megakadályozza a főtartályon kívül eső alkatrészek 
beszennyeződését, ezáltal meghosszabbítva a rendszer 
élettartamát.

HP szórókeretek
A HP szórókeretek tervezése során a következő kritériumokat vették alapul: megbízhatóság, tartósság és kompakt méretek. 
Ezen keretek valamennyi alkatrésze beleértve a hidraulikus alkatrészeket is gondosan megmunkált minőségi anyagból 
készülnek és az egész szerkezet környezetbarát korrózióvédelemmel van ellátva.

Permetezés
A költséghatékony precíziós permetezés eléréséhez azt 
javasoljuk, hogy az Agromehanika permetezőgépeket AG-
TRONIK 14 számítógépes vezérlővel, és a vele kompatibilis PR3 
ECMF elektromos nyomásszabályzóval használja. Ez a rendszer 
GPS navigációs készülék csatlakoztatására is alkalmas.

Alváz
Az Agromehanika permetezőgépeket rendkívül masszív alvázzal gyártják, melyek a tervezés és gyártás 
legújabb ismeretében készülnek. Porfestéses technológia alkalmazása garantálja az acél szerkezetek tökéletes 
korrózióvédelmét. Az AGS EN HP vontatott permetezőgépek számos előnyeinek egyike az emelt hasmagasság.

HP hidraulikus szórókeretek - 15, 18, 21 és 24 m
A vízszintesen összecsukható HP szórókeretek kompakt kialakításuknak és 
robosztus szerkezetüknek köszönhetően lehetővé teszik a nagy sebességgel 
történő permetezést. A traktorfülkéből vezérelhető hidraulikus keretműveletek 
(nyitás, csukás, emelés, billentés és rögzítés) maximális kényelmet nyújtanak a 
felhasználók számára:

- keretemelés paralelogramma rendszerrel (max. keretmagasság: 245 cm)
- hidraulikus keretlengés csillapítás függőleges erőhatások ellen
- keretfüggesztő rendszer - 2 ponton
- keretbillentés hidraulikus lengéscsillapító rendszerrel 
- lengéscsillapítás gumibakkal és rugókkal vízszintes erőhatások ellen 
- minden irányba mozduló csuklószerkezet biztosítja a keretek utolsó tagjainak 

ütközésvédelmét
- keretrögzítő támaszok a gép biztonságos és egyszerű közúti szállításához 
- egyszerűen vezérelhető hidraulikus műveletek (1db kétirányú vezérlőszelep a nyitáshoz-

csukáshoz, 1db kétirányú vezérlőszelep a billentéshez, 1db egyirányú vezérlőszelep az 
emeléshez)      

- opcióként rendelhető elektromágneses hidraulikaszelep (6/2) használatával a szórókeret 
billentés és a nyitás-csukás műveleteket összesen csak 1db kétirányú hidraulikaszelep is 
ellátja

- 5 szakaszra osztott szórókeret (opcióként: INOX szórófejtartó csövek)
- TRI-JET (3-utas) szórófejek

Vegyszerbekeverő tartály 
paralelogramma rendszerrel
Az AGS EN HP permetezőgépeken egyedülálló 
paralelogramma rendszer biztosítja a vegyszerbekeverő 
tartály könnyű hozzáférhetőségét és egyszerű 
kezelhetőségét minden felhasználó számára. A 
vegyszerbekeverő tartály a vegyszerek vízzel való 
hatékony elkeverésére, a permetlé előkészítésére szolgál, 
melyet a tartályban lévő keverőfúvóka megnyitásával 
végzünk. Ezt követően az elkészült permetlét egy injektoros 
fúvóka juttatja a főtartályba. Ez a fajta bemosó rendszer 
különösen előnyös por alakú vegyszerek előkészítésére, 
mindemellett bizonyítottan környezetbarát megoldás.

BM 150/20 C 200

TRI-JET (3-utas) szórófejek

PR3 ECFM elektromos 
nyomásszabályzó

Sebességmérő szenzor

Nyomásmérő óra (Φ 100)Átfolyásmérő szenzor

A rendszer tisztítása
A főtartály tisztítása
A főtartály belsejébe rotációs szórófejek vannak szerelve a tartály 
belsejének tisztításához.

Teljes rendszertisztítás
A technológiai víztartályból 
használt tiszta vízzel öblítésre 
kerülnek a nyomásszabályzó 
belső részei, a szivattyú, a 
tömlők, a fúvókák és a rotációs 
szórófejeknek köszönhetően 
a főtartály belseje is. Ezt a 
műveletet minden permetezés 
végeztével ajánlatos elvégezni, 
amikor a főtartály is kiürül.

Kezelőállomás
Az összes vezérlő egy 
helyen található, minden 
felhasználó számára könnyen 
hozzáférhető és könnyen 
értelmezhető piktogramokkal 
van ellátva.

Külső tartályfeltöltés
A tartályok alapvető 
feltöltési módszerei 
mellett lehetőség van 
gyorscsatlakozóval szerelt 
tömlővel (külső vízellátóról) 
is feltölteni a gép tartályait.

Keretemelés paralelogramma rend-
szerrel

Lengéscsillapítás a függőleges 
erőhatások ellen

Minden irányba mozduló csuklósze-
rkezet a keretvégekenKeretrögzítő támaszok szállításhoz

Tartálykimosó 
szórófejek

Nyomásmérő szenzor

2-ponton függesztett keret, len-
géscsillapítóval

Permetlékeverő rendszer

GPS navigáció (G7 Farmnavigator) 
Az AG TRONIK 14-hez GPS készüléket csatlakoztatva lehetővé 
válik a főszelep vagy bármelyik független szakasz automatikus 
zárása, amikor a rendszer azt észleli, hogy egy előzőleg már 
kezelt területen haladunk át. A hagyományos habjelzővel 
összevetve a GPS-t az éjszaka folyamán is használhatjuk. A 
GPS navigáció könnyíti és gyorsítja a permetezés folyamatát, 
ezen felül nagyobb precizitást nyújt, így takarékosabb 
vegyszerezést kínál a felhasználók számára. Az elemzések és 
az előzmények mentése itt is elérhető, ami különösen hasznos 
dolog a szolgáltatók és a nagygazdák számára.
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