


PONY ťahaný postrekovač

Ak potrebujete moderný a spoľahlivý postrekovač pre výmeru cca 1000 ha 
potom Vás isto osloví PONY. Bol vyvinutý tak, aby sa dal vyskladať podľa 
Vašich predstáv. Voliteľná výbava  obsahuje tie najmodernejšie prvky pres-
ného poľnohospodárstva, ktoré Vám vedia ušetriť nemalé náklady spojené 
s chemickým ošetrením. Postrekovač PONY je na trhu od r. 2004 a jeho 
prevádzková spoľahlivosť sa potvrdila na 111 poľnohospodárskych podnikov 
a farmách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Srbsku.  
 

„GPS navigácia a automatické zatváranie sekcií dokážu ušetriť tisíce“



Technické údaje
Nádrž  Objem 2000, 2500, 3000 l, laminát
Čerpadlo Štvormembránové AR 185 bp, výkon 185 l / min
Náprava Pevná, brzdená, rozchod kolies 150 cm alebo 180 cm
Regulácia Vzduchom ovládaná regulácia, automaticky z kabíny traktora,
  2 záberové sekcie
Miešanie Hydraulické dvojstupňové
Filtrácia  Trojstupňová : sito plniaceho otvoru, sací filter a tlakový filter
Ramená  15 - 21 m, odpružené a odtlmené, automatické vyrovnávanie  
  do vodorovnej roviny, ovládané hydraulicky, pracovná výška 
  0,5 až 2,2 m
Kolesá  230/95 R32
Nádrž na  Nerez, obsah 35 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob
pesticídy
Nádrž na Laminát, objem 10% z objemu hlavnej nádržel
čistú vodu
Držiaky trysiek Jednoduché s membránovým protiodkvapom

Ďalšia výbava na želanie
Náprava  Plynule nastaviteľný rozchod kolies 1,45-2,25 m
nastaviteľná
Trojité držiaky Otočné držiaky s možnosťou uchytenia troch typov trysiek
trysiek
Protiúletové Turbo Drop – keramická, možnosť aplikácie za vetra 9 m/s.
trysky  Turbo Drop HiSpeed – keramická, dvojprúdová, 
             na vysoké pojazdové rýchlosti
  AviTwin – dvojštrbinová, keramická, 7 m/s
Rozšírenie  4 – 10 sekčných ventilov
záberových 
sekcií
Penový   Salvarani, kompresor, nastavenie intenzity peny
značkovač
Elektronika Monitor LH 1200 – kontola dávky, evidencia ha, litrov, času a i.
  Počítač LH 4000 – automatická regulácia dávky, evidencia údajov
Navádzací Anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta, LCD obrazovka
systém GPS
EZ-Boom Automatické zapínanie a vypínanie sekcií postreku cez GPS
Aplikačné trubice Podlistová aplikácia kvapalných hnojív v obilninách a kukurici
na DAM  
Plniaci nerezový Nerezový filter s veľkým prietokom na odstránenie hrubých  
filter  nečistôt 
iné  podľa cenníka GREENPON




