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Uzņēmums
Uzņēmums Agrio ir dibināts 1993 gadā. Un jau kopš pirmsākumiem specializējas smidzinātāju ražošanā un to tehnoloģijās. 
Sadarbojoties ar GSB Vācijas kompāniju, Agrio ieguva vērtīgu informāciju un materiālus kvalitatīvai smidzinātāju ražošanai. Un tāpat 
ieguva licenci stangu dizaina izmantošanai. Būtisks sasniegums uzņēmuma vēsturē bija sadarbība ar Vācijas smidzinātāju ražotāju 
Inuma, kas piegādāja komponentes smidzinātājiem. Visu laiku pievēršam uzmanību produktu augstai kvalitātei un tā esam ieguvuši 
atpazīstamību daudz ārvalstu tirgos. Šobrīd Agrio smidzinātāji ir atrodami 12 Eiropas valstīs. Agrio var lepoties ar jau ceturtdaļgadsimta 
senu vēsturi sākot darbību ar smidzinātāju rekonstrukciju, līdz pašgājējsmidzinātāju ražošanu. Šobrīd uzņēmumā strādā 90 darbinieki 
un ražošana notiek 17000 m2. Agrio vārds ir sinonīms augstai tehnikas kvalitātei  un profesionālai komandai, kas izprot klientu 
nepieciešamības. Šobrīd mūsu piedāvājumā ir augstākās kvalitātes un labākā aprīkojuma smidzinātāji. Tāpat augsti tiek novērtēti visi 
mūsu klienti un tiem tiek nodrošināts atbalsts jebkurā jautājumā. Tāpēc mūsu smidzinātāji tiek atzīti un daudz klientu izvēlas mūsu 
tehniku savās saimniecībās. 

Ivan Olšan, īpašnieks



Serviss
Augsta servisa kvalitāte ir pamatnoteikums apmierinātiem 
klientiem.  Jebkuram saimniekam ir nepieciešams smidzināt 
laicīgi, jo ne vienmēr būs piemēroti laikapstākļi. Tādēļ dīkstāves 
nav pieļaujamas. Defekti piemeklē jebkuru agregātu, bet svarīgi 
ir servisa iespējas defektu pēc 
iespējas ātrāk novērst. Agrio dīleru 
servisu tehniķi ir kvalitatīvi 
apmācīti regulāri organizētās 
macībās.  Tāpat jebkurā situācijā ir 
pieejama kvalitatīva un 
nekavējoša palīdzība no rūpnīcas 
servisa 

Detaļu noliktava
Agrio noliktavā atrodas pilnīgi visas nepieciešamās rezerves 
daļas, jebkuram Agrio smidzinātājam. Pat ļoti plata izmēra 
stangas ir pieejamas jebkurā diennakts laikā. Sezonas laikā 
Agrio rezerves daļu nodaļa strādā bez brīvdienām. Un pat 
rūpnīcas brīvdienas neaizkavē rezerves daļu piegādi. 

Servisa auto aprīkojums



Visu vārstu vadība ar saspiestu gaisu ir ātra un uzticama. Šādi vārsti var izturēt 9 bar spiedienu ļoti 
ilgu laiku, tā ļaujot smidzināt ar augstu spiedienu. Šādi smidzinot pilieni ir ātrāki un vēja ietekme ir 
mazāka. Vārsti darbojas, bez problēmām ar agresīviem šķidrajiem mēslojumiem un tie nesamazina 
vārstu darba mūžu. Ar saspiestu gaisu vadāmi vārsti nozīmē arī mazāk caurules ko izskalot, jo tie 
nodrošina vairākas funkcijas. Un ieziemojot smidzinātāju nav nepieciešams to skalot ar antifrīzu, jo 
visu sistēmu iespējams izpūst ar gaisu.

Vārstu gaisa vadība 0-9 atm

Stangu darbība
Stangu darbība ir viena no galvenajām smidzinātāju iezīmēm. Stangu stabilitāte visos virzienos 
nodrošina smidzinājuma vienmērīgumu. Unikāla stangu nostiprināšana pie pamatrāmja un to 
uzbūve, ir unikāla Agrio iezīme, kura tiek izmantota un uzlabota jau vairāk kā 20 gadus. Tāpat 
visi uzlabojumi stangām tiek veidoti tā, lai arī jaunā tipa stangas būtu saderīgas ar vecākiem 
smidzinātājiem.
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Pielāgota mašīna

Esam pieejami 24 h diennaktī
Šodienas smidzinātāji ir bagātīgi aprīkoti ar elektroniskām un 
hidrauliskām  vadības  sistēmām, navigācijām un to antenām, 
vadības datoriem un citām iekārtām. Visas šīs iekārtas savā 
starpā nepārtraukti sazinās. Ja šādi nokomplektēts smidzinātājs 
saskaras ar problēmu klients vēlas pēc iespējas ātrāk saņemt 
palīdzību. Aptuveni 90% gadījumos pietiek ar telefonisku 
sarunu un padomu, bez mehāniskas iesaistes. Agrio ir jebkurā 
laikā pilnībā pieejami jebkuram klientam. Šāda  pieeja visiem 
klientiem ir papildus pievienotā vērtība, kuru klients saņem 
kopā ar smidzinātāju. 

Agrio neizgatavo smidzinātājus pārdevēju noliktavai, katrs smidzinātājs 
ir izgatavots unikāli katram klientam un atbilstoši viņa specifikācijai. 
Darba apstākļi ir ļoti atšķirīgi katrai saimniecībai, un ja viena veida 
agregāts var būt perfekti piemērots viena veida saimniecībai, tad 
turpretī citā saimniecībā nesasniedz vēlamo rezultātu. Mūsu galvenā 
prioritāte ir lai klients iegūtu maksimālo peļņu lietojot mūsu 
smidzinātāju. Tādēļ mēs neražojam standarta smidzinātājus, kuros 
klients nereti samaksā par nevajadzīgu funkciju, bet vienlaicīgi iztrūkst 
vajadzīgais aprīkojums, lai ietaupītu līdzekļus un nopelnītu vairāk.



Augsta tālākpārdošanas vērtība
Pastāv visai augsts pieprasījums pēc 
lietotiem Agrio smidzinātājiem. Pat 
vecākie agregāti ir viegli pārdodami, 
jo joprojām visas rezerves daļas ir 
pieejamas. Pateicoties katras 
komponentes kvalitātei un ilgajam 
darba mūžam, uzturēt lietotu 
smidzinātāju neizmaksā daudz.

Smidzinātāju speciālisti
Agrio ražo plaša spektra smidzinātājus. 
Tā kā Agrio ražo tikai smidzinātājus, visi 
kompānijas darbinieki visu uzmanību 
velta tikai darbam ar smidzinātājiem, 
sākot no dizaina izstrādes,  beidzot ar 
servisa komandu. Domājot kā tos 
uzlabot, izpildīt nepieciešamās prasības 
un veltot uzmanību to kvalitatīvai 
darbībai. Tāpat iespējams izstrādāt 
individuālus risinājums, lai smidzinātājs 
būtu atbilstošs jebkuras saimniecības 
nepieciešamībām. Tāpat iespējams 
ieviest jaunas tehnoloģijas ātrāk praksē. 
Tiek uzklausīti viedokļi no klientiem, kuri 
jau strādā ar Agrio un viņu ieteikumus, 
lai vēl vairāk uzlabotu smidzinātāju 
darbu.

DINO

MAMUT XL

GEKON

MAMUT

GIGANT

NAPA

TIGER

ALKA



DINO
Pašgājējsmidzinātājs DINO izceļas ar 
zemu smaguma centru un lielisku 
stabilitāti nogāzēs. Pat izteikti 
kalnainos apvidos tā manervētspēja ir 
nēpārspējama. Pateicoties unikālajai 
tiltu amortizācijai un hidrauliskai 
riteņu piedziņai ar bloķēšanu, DINO 
var ne tikai uzbraukt stāvos slīpumos, 
bet arī pārvarēt ļoti mitras vietas, bez 
mazākajām problēmam. Turklāt 
papildus smidzināšanas aprīkojumam 
DINO var aprīkot ar atsevišķu 
minerālmēslu izkliedes vai digestāta 
laistīšanas aprīkojumu.

Pašgājējmašīna kā bāzes šasija, kuru 
var aprīkot ar dažādiem 
aprīkojumiem.



izmēri 9,5 m
4 

m
2,8 m

Maināms riteņu 
attālums 2,25 - 3 m

klīrenss
130 cm

3,75 m

Pamataprīkojums

Kabīne
• komfortabla CLAAS kabīne

Šasija
• FPT dzinējs ar 210 kw jaudu, emisiju limenis Tier V
• Poclain Hydraulics hidraulikas piedziņa
• Integrētas bremzes
• Hidraulisks diferenciāla bloķētājs
• Pneimatiska priekšējā un aizmugurējā tilta amortizācija
• Abu tiltu stūrēšana, diognālā braukšana

3 pārnesumi (darba režīms)
5 pārnesumi (transporta režīms)

• Degvielas tvertne - 290 l
• Riteņi 380/90 R46 172 A8/172 D

Sūkņi / uzpilde
• Membrānu sūkņi 2 x AR 185 ar hidraulisku

vai mehānisku piedziņu
• Ārējā uzpilde 2"

Ūdens tvertne
• Stiklašķiedras tvertne ar starpsienām 6600 l
• Pneimatiska smidzināšanas regulācija 
• Tvertnes iekšējā skalošana
• Piespiedu maisīšana un atplūdes maisīšana 
• Hidrauliski nolaižama maisīšanas tvertne 60 l
• Tīrā ūdens tvertne 600 l
• Elektrisks līmeņa sensors Tank-Control

Vadība / elektronika
• ME vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 6 - 8 sekcijas
• Topline control - attālināta smidzināšanas funkciju

vadība
• Stanga ar aktīvo sagāšanos un potenciometru
• Nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20 mm

ar trīsdaļīgajiem sprauslu turētājiem

• Klīrenss - 130 cm
• Tvertne 6600 l
• Stangu platums 18 - 36 m
• CLAAS kabīne - 4. kategorijas
• Hidrauliska piedziņa
• Dzinējs FPT 210 kW
• Atbilst izmešu standartam Stage V
• Šasiju pneimatiskā amortizācija
• Iespēja mainīt darba aprīkojumu

• Transporta ātrums 50 km/h



DINO

Caurgājamība un 
vadamība 
pašgājējsmidzinātājam 
DINO ir nēpārspējama. 
Ar šo agregātu jums nav 
jāuztraucas pat par 
grūtākajiem darba 
apstākļiem...



dzinējs

• dzinējs FPT 6 cilndru
• tilpums 6700 cm3
• atbilst izmešu klasei Stage V
• dzinēja jauda 210 kV (285 HP)
• griezes moments 1150 Nm / 1500 apgr/min

hidrostatiskā piedziņa

• jauni PH hidromotroi ar iebūvētām bremzēm
• jaudīga bremzēšanas sistēma (bremzēšanas maksimāla jauda ar tukšgaitas apgriezieniem dzinējam)
• bezceļa aprīkojums
• iespēja atslēgt bremzes defektu gadījumā
• kāpumiem līdz 30 %
• ECODRIVE - optimāli dzinēja apgriezieni atkarībā no slodzes = mazāks degvielas patēriņš

vadība

• transporta un darba režims
• automātiskā transmisija abos režīmos
• maksimālais transporta ātrums līdz 50 km/h
• ātrums maināms ar pedāli vai džoistiku
• kruīza kontrole
• vadības ekrāns stūrēšanas, braukšanas un dzinēja

vadībai (temperatūra, apgriezieni, eļļas/degvielas
līmeņi, kļūdu paziņojumi, braukšanas režīma
izvēle u.c.)

priekšējie/aizmugurējie
riteņi

Priekšējie
riteņi

pilnībā aprīkota, komfortabla CLAAS kabīne

• erganomisks aprīkojums
• CLAAS džoistiks
• komfortabls sēdeklis ar apsildi un ventilāciju

(augstākās klases)
• gaisa kondicionieris
• speciāls hermetizācijas aprīkojums
• gaisa filtrācijas 4 līmenis (augstākā pakāpe)
• maksimāla redzamība uz visām pusēm
• ledusskapis
• radio
• kameras priekšējiem riteņiem un

aizmugurē
• pneimatiski nolaižamas kāpnes

stūrēšana

• moderna riteņu stūrēšanas sistēma
• 3 režīmi: priekšējo riteņu (transporta laikā) priekšējo un aizmugurējo riteņu un diognālā braukšana
• stūrēšana ar ģeometrisko korekciju, kad mainīts starpriteņu attālums (2,25 - 3m)
• stūrēšanas aktīvā korekcija

diognālā 
braukšana



Pašgājējmašīna kā bāzes šasija, kuru 
var aprīkot ar dažādiem 
aprīkojumiem.

Palielinoties dažādu kaitēkļu izplatībai
augstajās kultūrās, izlēmām ieklausīties
klientu velmēs un piedāvāt 
pašgājējsmidzinātāju ar hidrauliski 
maināmu klīrenssu no 130 cm līdz 190
cm un tvertnes tilpumu no 3000 līdz
5000 l. Jaunā tipa pašgājējsmidzinātājs
būs aprīkots ar Claas kabīni. Šī kabīne ir 
ar augstākās kvalitātes gaisa filtrācijas
sistēmu (4 kategorija - pretspiediena 
hermetizācija), uzlabotu skaņas 
izolāciju, ādas sēdekli ar ventilāciju. 
Tāpat maksimālai braukšanas 
komfortam jaunā tipa smidzinātājs būs 
aprīkots ar neatkarīgu amortizāciju 
katram ritenim.

GEKON

JAUN
S!



izmēri

* klīrenss 130 cm, ar maināmu starpriteņu attālumu 130 - 180 cm
** fiksēts starpriteņu attālums, minimālais 200 cm, maksimālais 260 cm. Hidrauliski maināms attālums 225 - 300 cm.

9,5 m

4 m
 - 4,6 m

3,75 m ** maināms starpriteņu attālums 
2,25 - 3 m

2,8 m

* *klīrenss 
130 cm

Pamataprīkojums 

Kabīne
• komfortabla CLAAS kabīne

Šasija
• FPT dzinējs ar 151 kW jaudu, emisiju klase V
• Hidraulikas sūknis Poclain Hydraulics
• Hidrauliskie motori Poclain Hydraulics
• Integrētas bremzes
• Hidraulisks diferenciāla bloķētājs
• Pneimatiskā aizmugures un priekšējā tilta amortizācija
• Abu tiltu stūrēšana, diognālā braukšana

3 pārnesumi (darba režīms)
5 pārnesumi (transporta režīms)

• Degvielas tvertne - 280 l
• Riteņi 380/90 R46 172 A8/172 D

Sūkņi / uzpilde
• Membrānu sūkņi 2 x AR 185 ar hidraulisku

piedziņu
• Ārējā uzpilde 2”

Ūdens tvertne
• Stiklašķiedras tvertne ar starpsienām 3000 l
• Pneimatiska smidzināšanas regulācija
• Tvertnes iekšējā skalošana
• Piespiedu maisīšana un atplūdes maisīšana
• Hidrauliski nolaižama maisīšanas tvertne 60 l
• Tīrā ūdens tvertne 300 l
• Elektrisks līmeņa sensors Tank-Control

Vadība / elektronika
• ME vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 6 - 8 sekcijas
• Topline control - attālināta smidzināšanas funkciju

vadība
• Stanga ar aktīvo sagāšanos un potenciometru
• Nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20 mm ar trīsdaļīgajiem

sprauslu turētājiem

• Transporta ātrums 50 km/h

Gekon ar maināmu klīrensu

• Klīrenss 130 - 180 cm
• Tvertne 3000 - 4000 l

• Klīrenss 130 cm
• Tvertne 3000 - 5000 l
• Stangu platums 18 - 36 m
• CLAAS kabīne - 4. kategorijas
• Hidrauliska piedziņa
• Dzinējs FPT 210 kW
• Atbilst izmešu

standartam Stage V
• Šasiju pneimatiskā amortizācija
• Iespēja mainīt darba aprīkojumu



GEKON

Ar pašgājējsmidzinātāju 
GEKON iegūstiet plašu 
iespēju loku pielāgot 
starpriteņu attālumu un 
klīrensu. Neaizvietojams 
strādājot augstās 
kultūrās...



vadība

• transporta un darba režims
• automātiskā transmisija abos režīmos
• maksimālais transporta ātrums līdz 50 km/h
• ātrums maināms ar pedāli vai džoistiku
• kruīza kontrole
• vadības ekrāns stūrēšanas, braukšanas un dzinēja vadībai

(temperatūra, apgriezieni, eļļas/degvielas līmeņi, kļūdu
paziņojumi, braukšanas režīma izvēle u.c.)

dzinējs

• dzinējs FPT 6 cilindru
• tilpums 6700 cm3
• atbilst izmešu klasei Stage V
• dzinēja jauda 151 kW
• griezes moments 940 Nm / 1500 apg/min

hidrostatiskā piedziņa

• jauni PH hidromotri ar iebūvētām bremzēm
• jaudīga bremzēšanas sistēma

(bremzēšanas maksimāla jauda ar tukšgaitas apgriezieniem dzinējam)
• bezceļa aprīkojums
• iespēja atslēgt bremzes defektu gadījumā
• kāpumiem līdz 27%
• ECODRIVE - optimāli dzinēja apgriezieni atkarībā

no slodzes = mazāks degvielas patēriņš

stūrēšana

• moderna riteņu stūrēšanas sistēma
• 3 režīmi: priekšējo riteņu (transporta laikā) priekšējo un aizmugurējo riteņu un

diognālā braukšana
• stūrēšana ar ģeometrisko korekciju, kad mainīts starpriteņu attālums (2,25 - 3m)
• stūrēšanas aktīvā korekcija

pilnībā aprīkota, komfortabla CLAAS kabīne

• erganomisks aprīkojums
• CLAAS džoistiks
• komfortabls sēdeklis ar apsildi un ventilāciju (augstākās klases)
• gaisa kondicionieris
• speciāls hermetizācijas aprīkojums
• gaisa filtrācijas 4 līmenis (augstākā aizsardzības pakāpe)
• maksimāla redzamība uz visām pusēm
• ledusskapis
• radio
• kameras priekšējiem riteņiem un aizmugurē
• pneimatiski nolaižamas kāpnes

priekšējie/aizmugurējie
riteņi

Priekšējie
riteņi

diognālā 
braukšana



GIGANT ar tā 11.000 - 14.000 l 
tvertni un tandēma tipa tiltu, ir 
lielākais piekabināmais smidzinātājs 
tirgū. Tā iespējas vislabāk tiek 
demonstrētas strādājot ar 
maksimāli platām stangām un lielās 
platībās. Tāpat liela tilpuma tvertne 
samazina nepieciešamību pievest 
ūdeni smidzinātājam.

GIGANT



           Izmēri (mm)

B

A

C

E

D

Izmēri A, B mainās atbilstoši no stangas platuma

Modelis (m) A B C D E F

GIGANT 30 3900 9100 2100 4100 1220 2850

Stanga/tvertne
Platums (m) Tilpums (l)

24 - 36 11000 - 14000

Svars
Tips Tukšs (kg) Pilns (kg)

GIGANT 11000 6000 16900

GIGANT 12500 6450 19900

GIGANT 14000 7000 22000

Pamataprīkojums 

Šasija / ass
• Augšējā sakabe (95 - 100 cm), K80 savienojums
• Gaisa amortizācijas tandēma stūrējama ass
• Starpriteņu attālums 225 cm
• Riteņi 520/85 R38 170 A8

Sūkņi / uzpilde
• AR 280 sūknis stangām līdz 30 m
• Ārējā uzpilde un iesūkšana 2"

Ūdens tvertne
• stiklašķiedras tvertne ar starpsienām - 11000 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne 600 l
• uzpildes līmeņa lineāls

Vadība / elektronika
•  SPRAYDOS vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 6 - 8 sekcijas
• stanga ar aktīvo sagāšanos
• stangas slīpuma potenciometrs
• stangas visu virzienu amortizācija
• nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20 mm

ar trīsdaļīgajiem sprauslu turētājiem
• hidraulika vadāma no traktora ar 3

sekcijām
• satiksmes apgaismojums

apzīmē
smidzinātāja
platumu

F



MAMUT XL ar 7.000 - 8.000 l 
tvertnes tilpumu ir lielākais vienas 
ass smidzinātājs. Sakabes un tvertnes 
novietojums smidzinātāja svaru 
pārnes uz traktora aizmugurējo asi 
un tādējādi svars uz miglotāja ass 
nēpārsniedz 10 t. Noslogotā traktora 
aizmugurējā ass palielina riteņu 
saķeri. Tvertnes lielais tilpums 
samazina uzpildes reižu skaitu un 
palielina darba ražīgumu.

MAMUT XL



Pamataprīkojums 

Šasija / ass
• apakšējā sakabe, lodveida savienojums K80
• gaisa amortizācijas ass BPW 10 t
• riteņi 520/85 R46 173 A8

Sūkņi / uzpilde
• platleņķa kardāns
• sūknis AE 280 (līdz 30 m ) / sūknis 2x AR185 (virs 30 m )
• ārējā uzpilde un iesūkšana 2"

Ūdens tvertne
• stiklašķiedras tvertne ar starpsienām 7000 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne 300 + 500 l
• uzpildes līmeņa lineāls

Vadība / elektronika
• SPRAYDOS vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 6 - 8 sekcijas
• stanga ar aktīvo sagāšanos
• stangas slīpuma potenciometrs
• stangas visu virzienu amortizācija
• nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20 mm

ar trīsdaļīgajiem sprauslu turētājiem
• hidraulika vadāma no traktora ar 2 sekcijām
• satiksmes apgaismojums

Platums (m) 24 - 36 Tukšs (kg) Pilns (kg)

MAMUT XL 7000 4700-5600 12100-13000

MAMUT XL 8000 4800-5700 13200-13900

Platums (m) Tilpums (l)

24 - 36 7000 - 8000

Stanga/tvertne

   Svars

Tips 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

          Izmēri (mm)

A

B

C
D

E

Izmēri A atkarīgi no riteņu izmēra, izmēri B atkarīgi no sakabes garuma, izmēri C 
atkarīgi no riteņu izmēra un stūrējošā tilta

apzīmē
smidzinātāja
platumu



MAMUT ar tvertnes tilpumu 4.000 - 
6.500 l ir viens no populārākajiem 
smidzinātājiem Agrio piedāvājumā. 
Tas nodrošina augstu darba 
ražīgumu lielās saimniecībās vai 
pakalpojumu sniedzējiem. Lielais 
tilpums samazina ūdens pievešanas 
reižu skaitu.

MAMUT



Pamataprīkojums 

Šasija / ass
• apakšējā sakabe, cilpa Ø 40 mm
• fiksēta, maināma platuma ass ADR 10 t
• riteņi 520/85 R42 168 A8

Sūkņi / uzpilde
• platleņķa kardāns
• sūknis AR 280 (līdz 30 m)

/ sūknis 2x AR185 (zem 30 m)
• ārējā uzpilde un iesūkšana 2"

Ūdens tvertne
• stiklašķiedras tvertne ar

starpsienām 4000 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un

pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne 500 l
• uzpildes līmeņa lineāls

Vadība / elektronika
• SPRAYDOS vadības dators

Platums (m) Tilpums (l)

21 - 36 4000 - 6500

Tips 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

Platums (m) 21 - 36 Tukšs (kg) Pilns (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

Stanga/tvertne

   Svars

          Izmēri (mm)

A

B

C
D

E

Izmēri A atkarīgi no riteņu izmēra, izmēri B atkarīgi no sakabes garuma, izmēri 
C atkarīgi no riteņu izmēra un stūrējošā tilta

Stanga / izsmidzināšana
• 6 - 8 sekcijas
• stanga ar aktīvo sagāšanos
• stangas slīpuma potenciometrs
• stangas visu virzienu amortizācija
• nerūsējošā tērauda

pievadcaurule 20 mm ar
trīsdaļīgajiem sprauslu
turētājiem

• hidraulika vadāma no
traktora ar 2 sekcijām

• satiksmes apgaismojums

apzīmē
smidzinātāja
platumu



NAPA ar 3.300 l un 3.900 l tilpuma 
tvertnēm ir piemērotākais smidzinātājs 
vidēja un maza izmēra saimniecībām. 
Savienojumā ar 24 m darba platumu 
šis smidzinātājs sniedz gan augstu 
darba ražīgumu, gan ir pietiekami 
manervētspējīgs arī nelielos tīrumos. 
Manervētspēja tiek panākta 
pateicoties smidzinātāja īsākai 
konstrukcijai salīdzinot ar MAMUT 
modeli.  Aprīkojot ar šaurām riepām 
tiek samazināti bojājumi augiem un, 
pateicoties nelielajam svaram, netiek 
noblīvēta augsne.

NAPA



Tips 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

          Izmēri (mm)

Izmēri A atkarīgi no riteņu izmēra, izmēri B atkarīgi no sakabes garuma, 
izmēri C atkarīgi no riteņu izmēra un stūrējošā tilta

Platums (m) Tilpums (l)

15 - 30 3300

15 - 30 3900

Stanga, stiklašķiedras un PE tvertne 

Svars
Tips Tukšs (kg) Pilns (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

B

A

C

D

Pamataprīkojums 

Šasija / ass
• augšējā sakabe, cilpa Ø 40 mm
• fiksēts, maināma platuma ass ADR 10 t
• riteņi 300/95 R46 151 A8

Sūkņi / uzpilde
• platleņķa kardāns
• sūknis AR 250
• ārējā uzpilde un iesūkšana 2"

Ūdens tvertne
• plastmas tvertne bez

starpsienām 3300 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne 370 l
• uzpildes līmeņa lineāls

Vadība / elektronika
• SPRAYDOS vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 4 - 6 sekcijas
• stanga ar aktīvo sagāšanos
• stangas slīpuma potenciometrs
• stangas visu virzienu amortizācija
• nerūsējošā tērauda

pievadcaurule 20 mm
ar trīsdaļīgajiem sprauslu
turētājiem

• hidraulika vadāma no traktora
ar 2 sekcijām

• satiksmes apgaismojums

E
apzīmē
smidzinātāja
platumu



ALKA ar 2 500 l tvertni ir mazākais 
piekabināmais smidzinātājs no Agrio. 
Ar pieejamo cenu šis smidzinātājs ir 
lieliska izvēle, lai uz to nomainītu 
uzkarināmo smidzinātāju mazās 
saimniecībās. Augstā kvalitāte un 
aprīkojuma klāsts ir vienāds ar 
lielākajiem Agrio smidzinātājiem. 
Smidzinātāja izturība nodrošina ilgu 
darba mūžu un augstu 
tālākpārdošanas atlikušo vērtību. 

ALKA



Tips Tukšs (kg) Pilns (kg)

ALKA 15 - 21 2200 5300

Svars

Platums (m) Tilpums (l)

15 - 21 3000

Platums (m) Volume (l)

15 - 21 2500

Tips A B C D E

ALKA 18 2900 5800 3900 1000 2600

ALKA 21 2900 5800 3900 1000 2600

Stanga, stiklašķiedras tvertne

Stanga, PE tvertne

B

A

C

D

* svars ar stangu 21 m

Izmēri A atkarīgi no riteņu izmēra, izmēri B atkarīgi no sakabes garuma, 
izmēri C atkarīgi no riteņu izmēra un stūrējošā tilta

Pamataprīkojums 

Šasija / ass
• augšējā sakabe, cilpa Ø 40 mm
• fiksēts, maināma platuma ass ADR 5 t
• riteņi 340/85 R38 151 A8

Sūkņi / uzpilde
• platleņķa kardāns
• sūknis AR 185
• ārējā uzpilde un iesūkšana 2"

Ūdens tvertne
• plastmasas tvertne 2500 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne 370 l
• uzpildes līmeņa lineāls

Stanga / izsmidzināšana
• 4 sekcijas
• stanga ar pasīvo sagāšanos
• nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20

mm ar trīsdaļīgajiem sprauslu turētājiem

E

Vadība / elektronika
• SPRAYDOS vadības dators
• hidraulika vadāma no traktora ar 2

sekcijām
• satiksmes apgaismojums

          Izmēri (mm)

apzīmē
smidzinātāja
platumu



TIGER ar 4000 l tvertni ir universāls 
smidzināšanas aprīkojums dažādām 
šasijām, kā piemēram JCB Fastrac, 
MB Unimog un MB-Trac. Piemērots 
aprīkojums pakalpojumu sniedzējiem, 
kuriem nepieciešams ātri nokļūt no 
viena klienta līdz otram. 

TIGER



Pamataprīkojums 

Sūkņi / uzpilde
• sūknis AR 250

Ūdens tvertne
• stiklašķiedras tvertne ar starpienām 2000 l
• pneimatiska smidzināšanas kontrole
• tvertnes iekšējā mazgāšana
• aktīvā maisīšana un pārplūdes maisīšana
• parocīga 60 l ķīmijas sajaukšanas tvertne
• tīrā ūdens tvertne
• uzpildes līmeņa lineāls

Vadība / elektronika
• ME vadības dators

Stanga / izsmidzināšana
• 6 sekcijas
• stanga ar aktīvo sagāšanos un stangas slīpuma potenciometru
• nerūsējošā tērauda pievadcaurule 20 mm ar

trīsdaļīgajiem sprauslu turētājiem

Stanga/tvertne

Platums (m) Tilpums (l)

21 - 30 2000 - 4000



Agrio smidzinātāju šasiju raksturo 
zemais smaguma centrs. Šī iemesla 
dēļ tvertne atrodas iespējami zemu, 
samazinot smidzinātāja augstumu. Tā 
tiek panākta lieliska stabilitāte. 
Universāla šasijas konstrukcija ļauj 
smidzinātājus aprīkot ar dažāda  tipa 
tiltiem - amortizējošu, maināmu 
starpriteņu attālumu, stūrējošu un 
citiem. 

ŠASIJA



Apakšējā sakabe
Šim sakabes veidam ir liela kravnesība un šādi var 
savienot smidzinātājus ar tilpumu līdz 8000 l

Augšējā sakabe
Šāds savienojuma veids nodrošina augstu klīrensu.

Sakabes veidi

Asis

Pneimatiski amortizējoša ass ar 
stūrēšanu kravnesība līdz 10 t (ADR, 
BPW)

Pneimatiski amortizējoša ass 
kravnesība līdz 6,5 t (BPW) 
kravnesība līdz 9 t (BPW) 
kravnesība līdz 10 t (BPW)

Ass ar maināmu starpriteņu attālumu
kravnesība līdz 5 t (ADR) 
kravnesība līdz 10 t (ADR)

Stūrējoša ass
kravnesība līdz 10 t (ADR, BPW)

Sakabes cilpa 40 mm.

K 80 lodveida savienojums ir ļoti precīzs un 
tādejādi samazina triecienus un stangas 
svārstības 

JAUNS!



Stanga
Agrio smidzinātāju stangas raksturo 
augsta izturība un stabilitāte. Stangas 
uzbūve tiek nēpārtraukti pilnveidota lai 
atbilstu jaunākajām prasībām. Pateicoties 
DC-TOP un ultraskaņas sensoriem stangas 
pielāgošanās reljefam un stabilitāte ir 
augstākā līmeņa. Stangas Agrio 
smidzinātājiem pieejamas ar darba 
platumu no 12 līdz pat 36 m. Pilnveidotā 
amortizācijas, triecienu slāpētāju un 
atsperu sistēma novērš visus triecienus un 
kustības jebkurā virzienā. Lai panāktu vēl 
augstāku ražības līmeni stangas var 
aprīkot ar galu uzlocīšanu un puses 
pacelšanu.



LED Apgaismojums uz stangām Zils LED apgaismojums COMATRA

4 LED prožektori
stanga 27 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm

2 LED prožektori
stanga 27 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm

2 zili LED prožektori COMATRA 
stanga 30 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm 

4 zili LED prožektori COMATRA 
stanga 30 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm 

4 zili LED prožektori COMATRA 
stanga 30 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm 

4 LED prožektori
stanga 27 m
sprauslu turētāji ik pēc 50 cm



Stangas gala pielocīšana Puses stangas pielocīšana

Puses stangas pacelšana

Pielocīšana ar hidrauliku

Savienojums stangas galam

Savienojums stangas galam

Hidrauliski pielokāma stangas puses mehānismsPielocīšana ar roku

Hidrauliski pielokāma stangas puse uz aizmuguri



Vertikālo stangas amortizāciju nodrošina spriālveida atspere

Elektriska stangas sagāšana Hidrauliska stangas sagāšana Bez stangas sagāšanas

Stabilizatori samazina stangas kustību uz priekšu un aizmuguri

Amortizācija

Eļļas amortizatori slāpē triecienus visos stangas kustības virzienos

Sagāšana



Darba datori, vadības datori, navigācija, 
GPS uztvērēji, ultraskaņas sensori vai 
programmatūra ir izstrādāti Müller 
Elektronik. Šim uzņēmumam ir vairāk 
nekā četrdesmit gadu sena vēstrue un ir 
pionieri un inovātori lauksaimniecības 
precīzo iekārtu izstrādē precīzai 
lauksaimniecībai. Smidzinātāji aprīkoti 
ar šīm iekārtām nodrošina precīzu darbu 
izpildi.

Elektronika



TANK-KONTROL III Topline

Katru vārstu pārslēdz ar gaisa cilindru. Šāda sistēma ir ļoti uzticama un pat 
bojājuma gadījumā vārstu iespējams pārslēgt ar roku. 

Topline ir vajadzīgs aprīkojums, lai izmantotu automatizēto mazgāšanu ar TANK-Control 
III sistēmu. Pat bez TANK-Control III ir iespējams katru funkciju pārslēgt no kabīnes un 
izskalot visu smidzinātāju pakāpeniski. 

TANK-Control III ļauj izmazgāt smidzinātāju automātiski ar pakāpeniskiem soļiem.

Iespēja pārslēgt darba režīmus ar atsevišķu paneli kabīnē vai uz 
smidzinātāja.

Jauns aprīkojums tvertnes uzpildei un mazgāšanai. Funkciju 
pārslēgšana no vadības datora vai atsevišķa monitora. 

Funkcijas

• Aprēķins nepieciešamajam šķidruma daudzumam konkrētai platībai
• Pārslēgšana starp iesūkšanu no galvenās tvertnes uz tīrā ūdens tvertni
• Galvenās tvertnes skalošana
• Ķīmijas trauka nolaišana un pacelšana
• Galvenās tvertnes šķidruma līmeņa attēlošana
• Tīrā ūdens tvertnes līmeņa attēlošana
• Sūknim ar hidraulisku piedziņu iespējams mainīt apgriezienu ātrumu,

tā mainot ražību. Iespējami 2 sūkņa apgriezienu darba režīmi

• Automātiska mazgāšanas funkcija

Programma 1 
Skalošana ar tīru ūdeni

Programma 2
Visa smidzinātāja skalošana 

JAUNS

Topline variants Topline variants ar TANK-Control III

Iesūkšanas un smidzināšanas vadība ar 
atsevišķu paneli kabīnē.

Iesūkšanas un smidzināšanas 
vadība ar vadības datoru kabīnē

+

vadība ārpusē vadība ārpusē



BASIC-Terminal
BASIC-Terminal, jeb BASIC-vadības dators - ISOBUS 
savienojams ar visiem agregātiem kuri ir saderīgi ar 11783 
standartu. Šis vadības dators ar 5.7 collu krāsainu displeju 
nodrošina pamata funkcijas, kuras ir nepieciešamas darbā 
ar smidzinātāju. Tāpat iespējams pievienot citas vadības 
programmas, piemēram TRACK-LEADER (navigācija), 
SECTION Control ( GPS sekciju ieslēgšana un izslēgšana)

COMFORT-Terminal
COMFORT vadības dators nodrošina visaugstākās prasības 
precīzai augu aizsardzībai. Atbilst ISOBUS 11783 
standartam. Visu smidzināšanai nepieciešamo funkciju 
vadība. Iespējams pievienot TRACK-LEADER (navigācija), 
SECTION-Control (GPS sekciju ieslēgšana un izslēgšana) 
vadības programmas. Iespējams aprīkot ar GSM modēmu 
un pārraidīt visus datus uz personālo datoru. Vadības 
datoram ir 10.4 collu LCD displejs.

TOUCH1200®
TOUCH1200 ir pēdējās paaudzes ISOBUS vadības dators. To 
iespējams izmantot gan horizontāli , gan vertikāli novietotu. 
Uz 12.1 collu displeja iespējams attēlot līdz 5 funkcijām 
vienlaicīgi. TOUCH1200 vadības dators ir aprīkots ar GSM 
modēmu datu pārraidei uz personālā datora. Visu 
smidzināšanai nepieciešamo funkciju vadība. Iespējams 
pievienot TRACKLEADER (navigācija), SECTION-Control (GPS 
sekciju ieslēgšana un izslēgšana) vadības programmas. Datu 
kopēšana uz USB atmiņas. Iespējams izmantot ar Track-
Leader Auto stūrēšanas programmu.

TOUCH800®
TOUCH800 atbilst ISOBUS standartam 11783 un ir savietojams ar 
visiem agregātiem, kas atbalsta šo standartu. Visu smidzināšanas 
funkciju vadība. Iespējams pievienot TRACK-LEADER (navigācija), 
SECTION-Control (GPS sekciju ieslēgšana un izslēgšana) vadības 
programmas. Datu pārnese uz USB atmiņu.  Divi vadības logi reizē 
tiek vienlaicīgi attēloti 8 collu krāsu ekrānā. Tāpat var izmantot ar 
automātisko stūrēšanas programmu - Track-Leader Auto control.

Dozas kontrole  Navigācija  GPS sekciju vadība  

Dozas kontrole  Navigācija  GPS sekciju vadība  

Dozas kontrole  Navigācija  GPS sekciju vadība  

Dozas kontrole  Navigācija  GPS sekciju vadība 

Vadības datori

StopSpray
Stop Spray ar ISOBUS – ekonomiski izdevīgs risinājums 
smidzināšanai ar navigāciju un sekciju GPS vadību. Bāze ir 
Track Guide vadības dators, kuru var aprīkot ar citām 
vadības programmām. Kontrolē līdz 9 sekcijām.

Dozas kontrole  Navigācija  GPS sekciju vadība 



SPRAYDOS
Pilnībā automatizēts vadības dators. Iespējams vadīt līdz 9 
smidzinātāja sekcijām. Stangu salikšanas un sagāšanas 
vadība. Tāpat ar SPRAYDOS vadības datoru var ieslēgt / 
izslēgt stangu apgaismojumu un manuāli pārslēgt darba 
sprauslas - Selejet. Attēlo ūdens daudzumu tvertnē un
darba smidzināšanas spiedienu. 
Dozas kontrole  Navigācija X GPS sekciju vadība  X

Vadības paneļi/datori

Autopilot
TRACK-Leader AUTO®
Iekārta automātiskai stūrēšanai. Iespējams aprīkot 
jebkuru traktoru.

TRACK-Leader AUTO® Pro
Hidrauliska traktora stūrēšana

TRACK-Leader AUTO® eSteer
Stūrēšana tiek nodrošināta ar esošo stūri.

TRACK-Leader AUTO® Iso
Stūrēšanas sistēma ar CAN bus savienojumu.

ISOBUS – standartizēts komunikācijas 
protokols traktora savienojumam ar 
agregātu. Nodrošina savstarpēju saderību 
dažādu ražotāju agregātiem. Vairākus 
agregātus var vadīt ar vienu vadības datoru. 
Ērti mainīt aprīkojumu, jo savienojumam 
nepieciešams tikai viens kabelis.

Apzīmējumi




X

Standarta aprīkojums 
Papildus aprīkojums 
Nav aprīkojams



Signāla uztvērējs D-GPS EGNOS A101 
(Precizitāte +/- 25 cm)

Signāla uztvērējs D-GPS / GLONASS AG-STAR 
Precizitāte +/- 20 cm)

Signāla uztvērējsD-GPS GLONASS Smart 6L 
Standard / RTK

Atbalsta L1/L2 zonas
Standarta variants (Precizitāte +/- 15 cm). Variants 
RTK - maksas signāls (Precizitāte +/- 2 cm)

Papildus aprīkojumsUztvērēji

TANK˜Control III
ISOBUS atbalstošs monitors un vadības dators 
tvertnes uzpildei un mazgāšanai. Skalošanas un 
iesūkšanas vadība ar vairākām programmām. Funkciju 
pārslēgšana no vadības datora vai atsevišķa monitora. 

Programmatūra

TRACK-Leader
Navigācijas programma vadības datoriem ar D-GPS 
signālu, paralēlai braukšanai.

SECTION-Control
Programma automātiskai sekciju ieslēgšanai/ izslēgšanai 
Ar ISOBUS vadāmiem agregātiem. Var izmantot smidzinot, 
sējot un izkliedējot minerālmēslus.



CURVE-Control

Vajadzīgais aprīkojums
• Vairāku sprauslu turētāji
• VARIO-SELECT
• EDS moduļi
• Žiriskops

Nemainīga smidzināšanas doza neatkarīgi no ātruma

CURVE-Control ir jauna smidzināšanas funkcija ar Müller-Elektronik vadības datoriem 
(ISOBUS SPRAYER-Controller). Tā nodrošina nemainīgu smidzināšanas dozu visā 
darba platumā apstrādājot līkumus. Tas ir iespējams pārslēdzot dažādas 
kombinācijas ar sprauslām sekcijās. Smidzinātājam jābūt aprīkotam ar vairākām 
sprauslām un VARIO-SELECT aprīkojumu. Ar GPS uztvērēju, Müller-Elektronik vadības 
dators pārraida precīzu stangas atrašanās pozīciju darba datoram. Tas nosaka 
ātrumu un rādiusu ar žiriskopu un tad aprēķina nepieciešamo smidzināšanas dozu 
sekcijai. Sekcijai dozu maina, mainot smidzināšanas sprauslu kombināciju.

DC-TOP
DC-TOP 2

DC-TOP 4

DC-TOP 4 Vario

Varianti

Jauns
sensoru
novietojums

Jauna uzlabota automātiskā stangu kopēšanas sistēma

• Uzlabota kopēšana pat zemā darba augstumā virs augiem
• Jauna programmatūra
• Jauns sensoru novietojums
• Parametru iestatījumi katrai sekcijai
• Stabila stangu darbība pat ar lielāku darba ātrumu
• Precīzāk notur stangu nepieciešamajā augstumā
• Iespējams strādāt tuvāk augiem
• Stangas stabilitāte arī pagriezienos
• Ātrāks reakcijas laiks uz reljefa izmaiņām

Iespējams uztādīt arī vecākiem 
Agrio smidzinātājiem! 

• Precīza izsmidzināšana
• Minimāli bojājumi augiem
• Izmaksu efektivitāte
• Precīzās lauksaimniecības metode

Priekšrocības

Doza 200l / ha

Doza 200l / ha

Doza 200l / ha

Ar 
CURVE-Control

Bez
  CURVE-Control



Šķidrums
Ar gaisu vadāmo vārstu priekšrocība 
ir to ātrums un vienkāršā uzbūve. Ar 
gaisu vadāmais galvenais vārsts 
darbojas reizē ar spiediena vārstu. 
Tā samazinot atlikušā ūdens 
daudzumu līnijā pārtraucot 
smidzināšanu. Pateicoties vārstu 
vadībai ar gaisu, iespējams visu 
sistēmu atbrīvot no šķidruma ar 
gaisa palīdzību. Tādēļ nav 
nepieciešams izmantot antifrīzu 
ieziemošanai.
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Pamattvertne

Tīrā ūdens tvertne 

Jaucējtvertne

5-virzienu krāns - iesūkšana 

5-virzienu krāns - spiediena 

Sūknis

Iesūkšanas filtrs 

Spiediena manometrs

2-virzienu krāns 

Vienvirziena vārsts

Korķis

Maisīšnas līnija 

Skalošanas sprauslas 

Inžektors

Kannu skalošanas sprausla 

Krāni

Jaucējtvertnes maisīšana 

Jaucējtvertnes skalošana 

Vadības vārsts

Galvenais vārts

Sekciju vārsts

Spiediena filtrs

Plūsmas mērītājs

Stangas

Tvertnes iztukšošanas krāns 

2-virzienu krāns

Ārējās uzpildes savienojums

3
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9
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16

Jaucējtvertne
Maisīšana

Iesūkšanas līnija
Spiediena līnija

Skalošana
Stanga

Iesūkšana no jaucējtvertnes
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Cirkulācijas shēma - (pamata) Cirkulācijas shēma Topline - (pamata)

Atplūde



• Sistēma drošai augu aizsardzības līdzekļu iepildei bez

noplūdēm

• Uzlabota drošība operatoram

• Vienkārši izmantojams un viegli tīrāms

• Viegla dozēšana

• Izmantojams ar visu veidu kannām

• Precīzi un hermētiski noslēdzams

• Vairākkārt izmantojams kannu adapteris

• Dabai draudzīgs risinājums

•

• Iespējams noskalot darba virsmas arī pēc
daļējas līdzekļa iepildes

Droša augu aizsardzības līdzekļu iepilde smidzinātājā

Jaucējtvertnes adapteris

Kanniņu adapteris

Uzņēmums AGRIO MZS s.r.o. 
ir autorizētais easyFlow izplatītājs 
Čehijā un slovākijā. 

easyFlow video

Precīzi maināms dozēšanas plūsmas ātrums



Hopper cover adapter (tank)

Sajaukšanas tvertne

Nosacījumi lai smidzinātāju aprīkotu ar 
easyFlow adapteri:

1. Jaucējtvertnes vākam jābūt pietiekami izturīgam lai izturētu pilnas 10 l ķimikāliju
kannas svaru un jābūt cieši savienotam ar jaucējtvertni.

2. Nepieciešams tīrā ūdens pievads lai izskalotu ķimikāliju kannu.

Jaucējtvertnes iekšējā apaļveida forma ir viegli izskalojama no ķimikālijām. Apvienojumā
ar easyFlow ātro adapteri iespējams visas ķimikālijas iejaukt tieši no kaniņām un tās
izskalot bez tiešas saskarsmes ar ķīmiju. Ķīmju iejaukšana ar easyFlow ir ātra, vienkārša un
pats galvenais pilnibā droša operatoram.



Viendaļīgs sprauslu turētājs ar noslēgmembrānu

Divdaļīgs / viendaļīgs turētājs 

Trīsdaļīgs SELEJET (3-0)

Trīsdaļīgs sprauslu turētājs ar noslēgmembrānu.
Trīsdaļīgs turētājs 
MULTIJET 50 cm  distancē (1-0)

Divdaļīgs / viendaļīgs turētājs

Trīsdaļīgs SELEJET 25 cm distancē(2-1) 

MULTIJET 25 cm distancē (2-1)

MULTIJET 25 cm ir sistēma šķidro mēslojumu 
izsmidzināšanā ar mēslojuma caurulēm AT25. Galvenais 
sprauslu turētājs (50 cm distancē) ir savienots ar 
papildus sprauslu turētāju (25 cm distancē).

SELEJET ir sprauslu automātiskā 
pārslēgšanās lai nodrošinātu 
nemainīgu smidzināšanas spiedienu 
dažādos darba ātrumos

Opcija ar šķidruma cirkulāciju līdz sekciju 

vārstiem.

Pilnīga šķidruma cirkulācija spiediena līnijā

Divdaļīgs turētājs

Divdaļīgs turētājs SELEJET  (2-0)

Četrdaļīgs turētājs

Četrdaļīgs turētājs SELEJET  (4-0)

Sprauslu turētāji

SELEJET

SELEJET

SELEJET SELEJET

SELEJET SELEJET

SELEJET

MULTIJET 25

MULTIJET 25

MULTIJET 25

MULTIJET 25

MULTIJET 50

Viendaļīgs sprauslu turētāj 

SELEJET 25 cm distancē (1-1) 

MULTIJET 25 cm distancē (1-1)

Trīsdaļīgs / Viendaļīgs sprauslu turētāja 

SELEJET 25 cm distancē (1-1) 

MULTIJET 25 cm distancē (1-1)



Uzpildes centrbēdzes sūknis ar ražību
600 l/min būtiski saīsina galvenās
tvertnes uzpildes laiku. Tā palielinot
darba ražīgumu.

Tvertnē izvietotās maisīšanas
inžektorsprauslas ātri samaisa darba
šķidrumu arī pēc ilgāka smidzināšanas
pārtraukuma.

Iesūkšanas filtrs ir aprīkots ar sarkanu
32 mesh izmēra filtrācijas elementu lai
pasargātu sūkni no bojājumiem.

Darba šķidruma cirkulācija stangu
caurulēs nodrošina gan izcilu sistēmas
izskalošanu, gan darba šķidrums 
vienmēr ir vienmērīgi pievadīt tieši līdz 
sprauslām arī smidzināšanas starplaikos.

Centrālie filtri nodrošina vienādu 
darba spiedienu uz visām 
sprauslām. Zils 50 mesh un zaļš 
100 mesh filtrācijas elementi.

Annovi Reverberi membrānu sūknis ar
ražību no 160 līdz 500 l/min. Piemēroti 
ilgstošam darbam ar augstu spiedienu.

Šķidruma - papildus aprīkojums

Stiklaškiedras tvertnes ir iekšpusē
aprīkotas ar starpsienām, lai 
palēlinātu šķidruma kustību tvertnē. 
Iekšējais papildus pārklājums 
aizpilda stiklašķiedras poras un 
atvieglo tvertnes izskalošanu..

Plastmasas tvertne. Gludas 
virsmas iekšpuse un mūdienīgs 
dizains. Pēc pasūtījuma var 
aprīkot ar starpsienām iekšpusē.

Jauns!

Spiediena filtri 1 ½“ piemēroti 
smidzinātājiem ar lielu sūkņa ražību un  
SELEJET sistēmām.s
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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

® 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

Sprauslas Mēslojuma caurules

Turbodrop HiSpeed

 

Turbodrop 
Ļoti nodilumizturīga inžektorsprausla ar minimālu strūklas novirzi un 
iztvaikošanu. Piemērotas smidzināšanai vējainos laikapstākļos. Darba spiediens 
no 3 līdz 10 atm, optimālais spiediens 5 līdz 8 atm.

AirMix
Plastmasas inžektortipa sprausla ar plašu pielietojumu.
Piemērotas smidzināšanai vējainos laikapstākļos. Darba 
spiediens no 1 līdz 6 atm, optimālais spiediens 2 - 4 atm. 
Pateicoties izdevīgajai cenai sprauslas ir lieliski piemērotas 
nelielām saimniecībām ar vienkāršākām vajadzībām.

Sextuple
Sprauslu izmanto apildus mēslošanai ar šķidrajiem 
mēslojumiem (DAM 390 un citiem). Sprauslas dīze atšķirībā no 
"rozā" keramikas dīzēm ir daudz izturīgāka pret agresīvajiem 
mēslojumiem. Sešas atveres mēslojumu izlej ar lieliem 
pilieniem, kuri viegli notek no augu lapām uz augsni, tādejādi 
neapdedzina augu. Sprauslu krāsu identifikācija ir atbilst ISO 
sprauslu dozu tabulai. 

AT 25
Caurule pievienojama sprauslu turētajam ar 
brīvu izplūdi caurules lejasdaļā. Šķidrie 
mēslojumi izplūst brīvi, bez smidzināšanas.
Caurules izvietotas 25 cm intervālā viena no 
ortras. Caurules tiek praktiski vilktas līdz ar 
augsni, tā maksimāli viss mēslojums nonāk 
uz augsnes. Mēslojot DAM ar distanci 25 cm 
tā tiek novērsts nevienmērīgi uzņemta 
mēslojuma ietekme uz augu attīstību.

AT 50
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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

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

Darba ātrums
12 km/h

Darba ātrums
12 km/h

Video TD-Hispeed Video Airmix

Piliena trajektorija
Strūklas virziens 
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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

Piliena trajektorija
Strūklas virziens 
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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

Dubultstrūklas inžektortipa sprauslas ar asimetrisku smidzināšanas leņķi. Abpusējs pārklājums 
pat strādājot ar lielu darba ātrumu. "Rozā" keramikas dīze nodrošina ļoti ilgu sprauslas darba 
mūžu. Piemērotas smidzināšanai arī vējainos laikapstākļos. Darba spiediens no 2.5 līdz 8 atm, 
optimālais spiediens 4 - 8 atm. 025 un 04 izmēra sprauslas strūklas novirzes klasifikatorā 
(TOU) klasificētas ar 90 % pat lielākos ātrumos (max 15 km/h).  

Caurules pievienojamas sprauslu turētajam.
Mēslojums tiek izkliedēts caur 5 nelielām 
atverēm caurules lejasdaļā. Caurules 
izvietotas 50 cm intervālos. Lielā izmēra 
pilieni notek no augu lapām uz augsnes. Šīs 
caurules ir efektīvākas sausos apstākļos 
salīdzinot ar AT 25 caurulēm. Vēlviena 
priekšrocība salīdzinot ar AT 25 caurulēm ir 
mēslojuma izsmidzināšanas atveres, tās 
atrodas 10 cm virs caurules gala. Tā stangai 
sagāžoties un caurulēm ieduroties zemē, 
tās netiek nosprostotas un mēslojums 
vienmēr ir vienmērīgi izkliedēts.



ISO sprauslu 
dozu tabula

Optimālais spiediens augu aizsardzībai:
TD 4-8 atm

Lai smidzinātu vidēja un sīka izmēra pilienus:
TD - min. 6 atm

Optimālais spiediens škidrajiem mēslojumiem:
TD 2-3 atm

Darba spiedienu amplitūda:
TD 4-10 atm (standarta),  

Rekomendējamais darba augstums virs auga:
60-100 cm, optimālais 70 cm

• Tabulas dati norādīti strādājot ar 20° C ūdeni,
• 50 cm sprauslu attālumu. Spiediens

mērīts tieši uz sprauslas.
• Maksimālā nobīde no dozas vērtībām - 10%
• maksimālā nobīde no plūsmas vērtībām

±5%.
• Spiediena kritumi starp spiediena

sensoru un sprauslu nav ņemti vērā.
• Strādājot ar DAM 390 sķidrajiem

mēslojumiem vērtības samazinās par 13 %.
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TD01
oranžs

1 231 55 46 40 35 29 23 17 14

TD015
  zaļš

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
dzeltens

1 462 111 92 79 69 55 46 35 28

TD025
lilla 

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
zils

1 693 166 139 119 104 83 69 52 42

TD04
sarkans

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
brūns

1 1155 277 231 198 173 139 116 87 69

TD06
pelēks

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 818 680 584 508 408 340 256 204
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
balts

1 1848 444 370 317 277 222 185 139 111

TD10
melns

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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