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Podjetje Interexport je uspe{no dopolnilo svojo ponudbo mehanizacije in opreme, namenjene

kmetijstvu. V prodajnem programu imajo namre~ tudi izdelke priznanega nem{kega proizvajal-

ca ~istilne tehnike Kränzle. Eno od vodilnih podjetij na tem podro~ju z ve~ kot 30-letno tradicijo

izdeluje visokokakovostne premi~ne in stacionarne visokotla~ne ~istilnike na mrzlo in toplo vo-

do, pometalne naprave in sesalnike.

Visokotla~ne ~istilnike Kränzle odlikuje nad-

povpre~na kakovost izdelave in uporabljenih teh-

ni~nih re{itev. Zaznamujejo jih sodobno oblikova-

nje, visokokakovostni materiali ter izredno dolga

`ivljenjska doba in vzor~na gospodarnost. Kränz-

lovi ~istilniki postavljajo merila tudi na okoljskem

podro~ju. Ob najve~jem u~inku ~i{~enja var~ujejo z

vodo in energijo. Pretok vode in razpolo`ljivi pri-

tisk sta optimalno uravnana, kar u~inkovito

zmanj{uje porabo vode in elektri~nega toka.

Klju~ni element ~istilnika je visokotla~na ~rpal-

ka. Njeno kakovost in dolg rok trajanja zagotav-

ljajo uporaba medenine, natan~na izdelava in elek-

tronske kontrolne meritve. Pomemben vzrok tr`ne

uspe{nosti Kränzlovih izdelkov je lasten razisko-

valno-razvojni oddelek. Z uporabo modernih ra-

~unalni{ko vodenih strojev se kraj{ajo razvojni ci-

kli, dviga raven kakovosti in optimira proces pro-

izvodnje.

NOVI^KE IZ INTEREXPORTA

Agromehanika, d. d., je
podjetje, katerega de-

javnost sta proizvodnja in
prodaja kmetijske mehaniza-
cije. Organizirano je kot del-
ni{ka dru`ba z letnim prome-
tom okoli 15 milijonov evrov.
Polovico prihodka dose`e s
prodajo na doma~em trgu,
drugo pa z izvozom. Letos
praznuje 40-letnico za~etka
delovanja, {e prej pa so obi-
skovalcem predstavili svojo
proizvodnjo in prodajo na

dnevu odprtih vrat po vseh
njihovih poslovnih centrih.

Agromehanika, d. d., pro-

izvaja traktorje do 50 KM (toge

in zglobne izvedbe), ki so na-

menjeni kmetijski in tudi ko-

munalni dejavnosti. Drugi del

proizvodnje so kmetijski pri-

klju~ki, kamor spada {irok iz-

bor {kropilnic, pr{ilnikov, tro-

silnikov mineralnih gnojil, pla-

nirnih desk itn. Trgovska dejav-

nost obsega prodajo lastnih

proizvodov kot tudi zastopni-

{kih programov italijanskih An-

tonio Carraro, nem{kih Deutz

Fahr in Sipma s Poljske.

V Hrastju pri Kranju, kjer sta

sede` podjetja in proizvodnja, je

bil obisk v dopoldanskih urah

precej velik. Vse, ki so si `eleli

ogledati proizvodnjo, je direk-

tor Jan [inkovec popeljal skozi

obrate, kjer nastajajo sodobna

{kropilna tehnika (tako za vrti~-

karje kot tudi za profesionalce),

traktorji AGT …

Agromehanika zaposluje

okoli 120 delavcev, od tega

okoli 80 v sami proizvodnji. Od

lastne proizvodnje pribli`no 90

odstotkov izvozijo na tuje trge.

Zasluge za za~etek proizvodnje

pred 40 leti in uspeh ima Fride-

rik Lazar, ki je {e vedno zelo ak-

tiven. S. V.

Podjetje New Holland je
predstavilo novo serijo

traktorjev T 5000, s katero bo-
do nadomestili dosedanjo se-
rijo TL A. Serija obsega trak-
torje z zmogljivostjo od 76 do
106 KM ({tirje modeli), merje-
no po ISO 14396 pri 2300
obr./min. Motorji so {tirivalj-
ni turbo intercooler prostorni-
ne 4,5 l proizvajalca NEF, ima-
jo po dva ventila na valj in iz-
polnjujejo Tier 3 stopnjo gle-
de izpu{nih plinov.

Motorji lahko uporabljajo za

pogon tudi biodizel (B 100). V

rezervoar gre 127 l goriva pri

prvih dveh modelih, pri mo~-

nej{ih dveh pa 167 l. Servisni in-

terval pa je na 600 ur. Menjalnik

je na voljo v ve~ izvedbah ({tiri

izvedbe): ima {tiri prestave, tri

skupine in invertor; tako ima

osnovnih 12/12 prestav shuttle

command, s plaze~imi presta-

vami jih je 20/12. Mo`nost je tu-

di 12/12 prestav powershuttle

(sprememba smeri pod obre-

menitvijo) in {e izvedba s 24/24

prestav dual command (vme-

sna prestava in sprememba

smeri pod obremenitvijo). Pri

vseh izvedbah je najve~ja mo`-

na hitrost 30 ali pa 40 km/h.

Hidravli~no dvigalo II. kate-

gorije ima mehansko upravlja-

nje (standard) ali pa elektro-

hidravli~no (kot mo`nost). Dvi-

`na sila zna{a od 4550 do 5060

kg (odvisno od modela traktor-

ja). Pretok hidravli~ne ~rpalke

zna{a standardno 63 l/min, na

voljo pa je tudi kombinirana ~r-

palka (pri uporabi ~elnih nakla-

dalnikov) s pretokom 80 l/min.

Priklju~na gred ima tri hitro-

sti (540/540E/1000 obr./min),

za zunanje uporabnike pa so na

voljo trije izhodi. Jakost hrupa v

kabini zna{a 75 dB(A). Masa

traktorjev je od 4050 do 4250 kg.

Traktorji so na voljo z dvo- in

{tirikolesnim pogonom.

B. H.

Novost iz podjetja New Holland

NEW HOLLAND T 5000

Na radgonskem sejmu je
zlato medaljo za tuji iz-

delek prejelo tudi belgijsko
podjetje Joskin, ki izdeluje ci-
sterne za gnojevko. Proizvaja-
lec nudi ve~ kot 50 modelov ci-
stern z nad 700 razli~nimi mo`-
nostmi, ki omogo~ajo optimal-
no prilagoditev stroja va{im
potrebam pri razvozu in razpr-
{evanju gnojevke.

Z zlato medaljo nagrajena ci-

sterna joskin modulo 2 7000 ME

(7172 litrov prostornine) pred-

stavlja napredno re{itev modu-

larnega razmi{ljanja pri iskanju

vsestranske cisterne. Modulo 2

se pona{a s samonosno zasnovo

z oja~enim in pocinkanim inte-

gralnim okvirjem pod sodom.

Sod je name{~en in privarjen na

okvir, ki prevzema pri vleki ci-

sterne nastale obremenitve. Lo-

~eno vle~no oje je na okvir pritr-

jeno v dveh 100 cm oddaljenih

to~kah, kar celotni strukturi da-

je posebno trdnost. Vle~no oje

oblike V je obrnljivo, z mo`nost-

jo zgornjega ali spodnjega pri-

klopa, oblika oja pa omogo~a

namestitev razli~nih ~rpalk in

izvedb priklopa. Fiksni priklop

je primeren za manj{e cisterne

in predvsem za vo`njo na kratke

razdalje. Listne vzmeti vi{ine ci-

sterne zaradi manj{e ukrivljeno-

sti in paraboli~ne oblike ter

vgradnje preme med nosilni ok-

vir ne pove~ajo, ostajajo pa zelo

fleksibilne in gibljive po celotni

dol`ini. Ta re{itev predstavlja

veliko prednost, saj varuje trak-

tor in cisterno.

Med prednosti vozila se

uvr{~a tudi nizko te`i{~e, ki

omogo~a lahko vleko in stabil-

no vo`njo tudi po nagibih. K

optimalni uporabnosti prispe-

vajo nizkotla~ne strukturi tal

prilagodljive pnevmatike, ki

zaradi ve~je kontaktne povr{ine

obremenitev bolje porazdelijo,

kolesnice pa so bolj plitve. Za-

vorni sistem z ro~no zavoro je

zaradi ve~je varnosti dopolnjen

s hidravli~nimi ali zra~nimi za-

vorami.

^rpalke cistern joskin imajo

praviloma gibljive lamele, na-

me{~ene v ekscentri~ni rotor, ki

se vedno vrti v isto smer. Vse

name{~ene ~rpalke na cisternah

joskin imajo najmanj mehansko

mazanje, ki ~rpalko ma`e tako

pri polnjenju soda kot tudi pri

izbrizgu teko~ine iz soda. Pri

tem je priporo~ljiva uporaba ol-

ja »joskin vaccumoli«, ki je bilo

razvito posebej za mazanje la-

mel ~rpalk. Joskin vam za ~rpa-

nje nudi na cisterni serijsko na-

me{~en hiter priklop za sesalno

cev in serijski odzra~evalni ven-

til. Pri razpr{evanju skozi zrak

cisterne joskin odlikuje moder-

na re{itev – natan~en razpr{il-

nik, ki gnojevko razpr{i tik nad

tlemi po celotni delovni {irini,

brez vsakega odna{anja gnojev-

ke in brez o{kropljene cisterne.

Zadnji hidravli~ni zasun

omogo~a preprosto odpiranje in

zapiranje ventila za {kropljenje

z udobno regulacijo kar iz trak-

torja. Dodatna mo`nost za raz-

pr{evanje gnojevke je stranski

razpr{ilnik, ki gnojevko razpr{i

do razdalje okoli 20 metrov levo

ali desno od soda. Na voljo je tu-

di cisterna joskin z dodatno

napravo za razpr{evanje po na-

gibu ali za namakanje, gre za t. i.

(hidravli~no vodljiv) garda top

z dosegom okoli 70 m. Na sodu

je prikazovalnik teko~ine, pri

manj{ih cisternah s kazalno bu~-

ko, pri cisterni 7000 ME pa ima

kazalnik teko~ine s plovcem.

K. H.

Z radgonskim zlatom ozalj{ani (22)

CISTERNA ZA GNOJEVKO JOSKIN

Informacije:
Mehanizacija Miler, d. o. o., Poljana 1, 2391 Prevalje, 

tel.: (02) 823 19 59 ali 051 634 294 in 031 520 720, 

spletna stran: www.mehanizacija-miler.si.

Direktor Agromehanike, d. d.,
Jan [inkovec

Dan Agromehanike v Murski Soboti (foto: Geza Grabar)

Dan odprtih vrat v Agromehaniki
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