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Ochrana proti jarním 

mrazům

Samojízdné Tažené Nesené

Nosič nářadí
Náhradní díly



DALŠÍMI SEDMI SERVISNÍMI CENTRY

CENTRÁLA V BRNĚ

A ROSTOUCÍM POČTEM SAMOCHODNÝCH POSTŘIKOVAČŮ U NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

88 samochodů



Naši obchodní partneři



- Potřeby zákazníků se mění

- Stroje musí být specializovány

- Rychlá návratnost investice



Nesené postřikovače PROJET

Tradiční Italský výrobce postřikovačů 

• Obsah nádrže  100 – 1600 litrů

• Délka ramen 12 – 30 metrů

• Možnost instalace podpory vzduchu

• Komponenty ARAG

• Čerpadla Annovi Reverberi

• Manuální i elektrické ovládání sekcí



AKP PONY 3000



AKP JUMBO

5000 – 6000 litrů



IBIS 3180 LP

Kapacita 3200 litrů
Hmotnost 6200 kg – Délka 7600 mm 
Světlá výška 1500 (opt. 1700,1800)
Rozchod mm 2250-2500-2700-3000
Rádius otáčení 6400 mm
Výkonný motor JCB 165/175 HP 
Tier  3/A nebo Tier 4



IBIS 3180 LP

Volba 2 WD nebo
4 WD SMART 
Protiprokluzová 
zařízení.

Řízení dvou kol, s malým 
poloměrem otáčení

Nezávislé zadní a delta přední odpružení . 
Progresivní odpružení 
4 + 4 tlakové akumulátory



IBIS 
Kabina Mazzotti 

Přetlaková, klimatizovaná kabina
s kvalitním audio systémem

Level 4  - čtyř filtrový systém pro 
čistější vzduch v kabině.

Viditelnost kol ze sedadla řidiče.

TERA monitor 
Diagnostika motoru a hydrauliky.
Doporučení servisních intervalů.



Pohon čtyř kol

2 x Hydrostatické čerpadlo Sauer

IBIS 2130/2530

Rozložení hmotnosti stejnoměrné na 
obě nápravy

Oba modely vybavené 
řízením všech kol,
IBIS 2530 standartně
IBIS 2130 volitelně

50% 50%



PODPORA VZDUCHU
Pro ramena do 28 m

Ovládání podpory vzduchu z kabiny postřikovače

Ovládání směru a síly.



Mazzotti IBIS 3180 s podporou vzduchu



Rosiče AKP



UNIVERZÁLNÍ nosič nářadí MULTI

Modely:

MULTI 400
MULTI 600
MULTI 1100



Univerzální nosič nářadí RS



MULTI pohon:

• Motor PERKINS
• Hydrostatické čerpadlo SAUER
• Hydromotory pohonu kol Poclain

• Výborná trakce v terénu
• Úsporný provoz 



MULTI variabilní konstrukce

Nastavitelná délky stroje
• MULTI 600        2500 – 3250 mm
• MULTI 1100      3520 – 4720 mm

Nastavitelná šířka stroje
• MULTI 600        1500 – 2000 mm
• MULTI 1100      1800 – 2250 mm



MULTI byl vyvinut jako univerzální nosič nářadí

S MULTI můžete kombinovat různá zařízení, jako například pro současné pletí a 

postřik, přesnou práci se secím strojem, plečkou, sazečkou a s mnoha dalšími.

Vlastnosti MULTI jsou:

• Velká přizpůsobivost stroje pro různé kultivace – výška, rozchod, délka

• Výška středového ramene od země 1,8 metru

• Hydrostatický pohon 

• Nízká hmotnost stroje - jednoduchost konstrukce a použití

• Ergonomické ovládání

• Skvělá viditelnost a velmi dobré rozložení hmotnosti stroje



MULTI 400 2 WD MULTI 600 MULTI 1100 4 WD

Motor Perkins 4V 37 HP Perkins 4V 60 HP Perkins 4V 101 HP turbo

Pohon kol Hydr. Sauer-Poclain 2x Hydr. Sauer-Poclain 2x / 4x* Hydr. Sauer-Poclain  4x

Rychlost přejezdová / polní 27 / 14 km/h 24 / 12 km/h 27,50 / 14 km/h

Hmotnost 1500 kg 2400 kg 4160 kg

Rozchod kol 1500 - 2050 mm 1500 - 2000 mm 1800-2050- 2250-2400 mm

Světlá výška 800 mm 800 mm 900 mm

Délka středového ramene/délka stroje pevné teleskopické teleskopické/3520-4720

Hydraulicky nastavitelná délka x vol* vol*

Pneumatiky z 9.5 R28 – p 6-00.19 z 9.5 R32 – p 7.5 R18 z 11.2 R36 – p 9.5 R20

Místo obsluhy střed - rám na kraji - rám / kabina* na kraji - rám / kabina*

Pneumatické sedadlo x vol* vol*

Rádius řízení 5,9 metrů

Přední tříbodový  závěs vol* 200 kg* 200 kg*

Středový tříbodový závěs 600 kg 1000 kg 920-1500 kg

Zadní tříbodový závěs vol* 1500 kg 2500 kg

Pomocný hydraulický dojčinný konektor x vol* vol*

Přední vývodová hřídel x 750 RPM / 20HP* vol*

Střední vývodová hřídel vol* 750 RPM / 20HP* 750 RPM / 40HP

Zadní vývodová hřídel x 540 RPM / 20HP* 540 RPM/40HP

Hydraulické konektrory zadní, přední 2xzadní, přední 2xzadní, přední

Světla pro silniční provoz vol* ano ano

SLOW MOTION Přesné řízení vol* vol* vol*

Nastavitelná rychlost pohybu závěsů x vol* vol*

Regulace otáček vývodové hřídele x vol* vol*

* volitelné vybavení za příplatek







Redukce námrazy

Ošetřeno Neošetřeno







Pozice senzoru.



FrostGuard má plynový hořák a výkonný ventilátor poháněný benzínovým motorem.

Stačí jen nastartovat motor, nastavit teplotu

Dostatek benzinu a plynu, vydrží po celou jednu noc.

Výstup ventilátoru se nepřetržitě otáčí o 360 ° a chrání oválnou nebo kruhovou plochu. Plynové
láhve jsou vyhřívány výfukovými plyny motoru.

Způsob použití

FrostGuard



Výhody FrostGuard

* Lepší kvalita plodů a vyšší výnos

*  Bezpečný

* Bez pevné instalace ale mobilní s možností využití na více pozemcích
• Možnost rychlého nastavení, startu a ukončení. 

• Možnost použití ve sklenících a foliovnících
* Vstřícný k životnímu prostředí: spaluje propan.

* Po nastartování pracuje automaticky.
* Ideální pro malé pozemky

* Nízká spotřeba– Nízké náklady na údržbu.
* Žádná ztráta hnojiv ve srovnání s použitím vody

• Investice může být rozložena na několik let, začít s jedním nebo
dvěma stroji



Frostbuster



Použití stroje
Frostbuster

Frostbuster je tažený stroj. 

Výkonný ventilátor je poháněn vývodovým hřídelem traktoru. 

Výkonný ventilátor tlačí vzduch k plynovému hořáku, vzduch se ohřívá až na

100 ° C. 

Na zadní straně stroje jsou nádoby pro plynové láhve. 

Zahřátý vzduch je mezi stromy vyfukován dvěma výstupy (vlevo a vpravo). 

Pokrýváme vzdálenost 40 až 50 metrů na každé straně stroje. 

Proto projíždíme řady každých 60 až 100 metrů. 

Vhodné pro skleníky a foliovníky

Je velmi důležité projet stejným místem opakovaně během 8 až 10 minut.



Moderní elektronika v zemědělství



Řídicí počítač Bravo 180S

• Automatické řízení dávky

• Vše důležité pod kontrolou

• Výrazné usnadnění práce

• Úspora postřiku

• Přesná aplikace

• Pro postřikovače i rosiče

• Panel ovládání hydrauliky



Řídicí počítač Bravo 400S

- Řízení dávky

- Navigace (možnost připojení

na zdroj signálu jiného

dodavatele)

- Ovládání ramen

- Automatické vypínání sekcí

- ISOBUS konektor



Řídicí počítač delta80



Elektronické držáky trysek 

SELETRON  otevírání a zavírání každé jednotlivé trysky



ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKA AGRO JESENICE SE SYSTÉMEM SELETRON 

Skutečná rozloha pozemku 100,7 ha  

Při postřiku bez systému Seletron je ale celková

ošetřená plocha 107,5 ha 

museli tedy vystříkat o 6,7 % postřiku oproti skutečnosti

Při použití 7 sekcí ošetříte 107 ha,  použitím systému Seletron

je  skutečně ošetřená plocha 101 ha tedy o zhruba 6 %

menší rozloha a  6 % méně postřiku, než se 7 sekcemi !

A peníze za ušetřený postřik skončí zpět ve vaší kapse. 

Vaše úspora





Automatické řízení

• Převod ozubenými koly zabraňuje 

prokluzu řízení a tím zajišťuje 

přesnost

• Velký kroutící moment vhodný 

pro všechny typy řízení

• Nepřekáží při ručním řízení

Senzor vypne automatické řízení při 

zásahu obsluhy

• Jednoduchá montáž, na všechny 

typy volantů

• Možnost přesunu do jiného stroje



- 7“ barevný display

- infračervené noční vidění

- připojení až tří kamer

- 12V DC

Kamerový systém



Vysokotlaký čistič pro postřikovače

- Doplňková výbava 

postřikovače

- Pohon hydromotorem

- Očistění postřikovače 

před vjezdem na 

komunikaci



Přimíchávací zařízení EDDY

• Přimíchání

• Rozmíchání

• Plnění

• Výrazněji snižuje čas 

plnění

• PE nádrž 275 litrů

• Spalovací motor 13 HP

• Nožová hlava s 

výplachem

• Rychlospojky

• Oplachovací tryska

20 – 40 ha denně navíc 



• Nožová hlava pro rychlé 

vyprázdnění nádob s 

oplachem

• Bez rizika potřísnění 

obsluhy



STÁLE VÁM SLOUŽÍ SOUČASNÝ POSTŘIKOVAČ, ALE JIŽ 

NARÁŽÍTE NA JEHO TECHNICKÉ LIMITY ?

Nová ramena

(rekonstrukce)

Výkonnější 

Ekomixer

Noční osvětlení

Řídící elektronika

PŘÍJEMNĚJŠÍ OBSLUHA, ÚSPORA CHEMIE ….



Větší záběr ramen



Kvalita vody je důležitá

• kvalitní filtrace při plnění

• kvalitní filtrace při aplikaci



Správný výběr trysky

• redukce úletu – ochranná pásma

• optimální účinek přípravku

• cena

Guardian

air



Tryska AVI-TWIN



Tryska GURDIAN AIR

Nejlepší plastová tryska 90% redukce úletu.



Tryska 3D

Novinka



Redukce ze systému Hardi na ISO

Jednoduchý způsob pro změnu dodavatele trysek

Cena 35 Kč/kus



Tabulka

tříd

omezení

úletu





POLNÍ PLODINY

SADY / VINICE

TEKUTÁ HNOJIVA

PLEVELE

RYCHLOST

DÁVKA

VZDÁLENOST TRYSEK

VYPOČÍTEJ





Rychlý servis a dostupnost 
náhradních dílů

• použitelnost pro všechny typy 

a značky postřikovačů

• téměř 8000 položek skladem

• díly přímo od výrobců

• příznivé ceny



www.akp-eshop.cz
• Jednoduchá navigace

• Rozšířený sortiment

• Slevové akce

• Při registraci věrnostní program



Přehledná kategorizace



Rádce a hledání dle parametrů



Tabulky 
trysek



AKP

Zajímejte se o ceny náhradních dílů!

Konkurence

AKP

Konkurence



SERVIS



Testování postřikovačů a rosičů
Připravte si postřikovač nebo rosič na sezonu! 

Zkontrolujte si platnost testování 

Vašeho postřikovače!



Akce na e-shopu

Při nákupu do 28. února 2018 při použití slevového kódu sleva 10 % na celý nákup

Heslo:

seminar2018



AKP spol. s r.o.
Ing. Michael Trtílek

mobil: 739 325 320

email: michael.trtilek@akp.cz 
www.akp.cz


