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Tomaž Poje

�
Podjetje Agromehanika iz Hrastja
pri Kranju je 11. maja v Goriških
Brdih skupaj s svojimi partnerji or-

ganizirala predstavitev sadjarsko-vinogradni-
ške mehanizacije. Predstavili so predvsem
program, namenjen vinogradniški pridelavi,
saj imajo v Brdih okrog 1900 ha vinogradov.
Prireditev je bila sestavljena iz dveh delov.
Najprej so se na ploščadi pred gradom Do-
brovo predstavili organizatorji predstavitve,
nato je sledila predstavitev proizvajalcev in
njihovih razstavljenih strojev. V drugem delu
prireditve pa je bila večina traktorjev in pri-
ključkov tudi predstavljena pri delu v bliž-
njem vinogradu Dušana Kristančiča.

Agromehanika je lani praznovala 50-letnico
svojega delovanja. Imajo zanimiv proizvodni
in prodajni (zastopniški) program. Proizvajajo
traktorje AGT, zastopajo proizvajalca traktor-
jev Antonio Carraro in Deutz Fahr. Ponujajo
tudi številne priključke za vinogradništvo.
Njihovi so pršilniki AGP, od tujih proizvajal-
cev pa imajo stroje za vrstno obdelavo trte
ali dreves Orizzonti in mulčerje Ilmer. Na sa-
mi predstavitvi je sodelovalo tudi podjetje

INO Brežice, ki je predstavilo svoje proizvo-
de za vinogradništvo (in sadjarstvo). Videli
smo dvoredni vibracijski podrahljalnik z na-
pravo za gnojenje, mulčer in obojestranski
odmični kosilnici za vzdrževanje vrstnega pa-
su pod trto ali sadnimi drevesi.

Pri svojih traktorjih je Agromehanika izpo-
stavila nov model AGT 1055, ki so ga pred-
stavili na številnih sejmih. Predstavniki Agro-
mehanike so v Brdih napovedali, da bo nje-

gova proizvodnja stekla do konca letošnjega
leta. Agromehanika ima v ponudbi še nekaj
svojih starejših modelov traktorjev, ki jih dela
že vrsto let. V lanskem letu je bilo v Sloveni-
ji registriranih 21 novih traktorjev AGT.

Agromehanika zastopa in prodaja tudi itali-
janske traktorje Antonio Carraro. To je spe-
cializirani proizvajalec ozkokolotečnih kom-
paktnih traktorjev z enako velikimi kolesi. V
proizvodnem programu imajo veliko število
serij in modelov. Njihovi traktorji so primerni
za delo v sadjarstvu in vinogradništvu, pa tu-
di v komunali in drugje. Večina modelov je
že usklajena z najnovejšimi homologacijskimi
zahtevami za traktorje. Pri podjetju Antonio
Carraro veliko pozornost dajejo tudi varova-
nju uporabnika traktorja med nanašanjem fi-
tofarmacevtskih sredstev. Bili so prvi proizva-
jalci traktorjev, ki so kupcem ponudili kabino
s filtrirnim sistemom kategorije 4, ki varuje
traktorista pred pesticidi. Posebnost med nji-
hovimi traktorji je tudi serija Mach. Mach
ima namesto koles gumijaste gosenice, ki
omogočajo bolj varno delo na strmini in
manjše tlačenje vinogradniških tal. Lani so
kupci po statistiki mag. Marjana Dolenška pri
nas kupili 86 traktorjev Antonio Carraro.

Agromehanika je tudi prodajalec (zastop-
nik) traktorjev Deutz Fahr, ki spada v skupi-
no SDF. V Brdih smo si lahko ogledali sad-
jarsko vinogradniški model Deutz Fahr 5090
DS TTV. Ta model odlikuje CVT transmisija
– brezstopenjska transmisija. Na zunaj pa so
bile na razstavljenem modelu najbolj vpadlji-
ve pnevmatike, ki so imele komunalni profil.
Take pnevmatike se vse bolj uveljavljajo tudi
v sadjarstvu, saj povzročajo manjše tlačenje
tal in manjše poškodbe travne ruše. V Slove-
niji je bilo lani registriranih 94 novih Deutz
Fahr traktorjev.

Za varstvo vinogradov in sadovnjakov je
Agromehanika predstavila svoje nošene in
vlečene pršilnike. Med njimi je treba izposta-
viti novo serijo PRO, ki je prestala tudi testi-
ranja na Štajerskem v Avstriji in je na tako
imenovanem pozitivnem seznamu, kar pome-
ni, da so ti pršilniki ustrezni glede distribuci-
je zraka, ki ga povzroča ventilator pršilnika.

V podjetju Agromehanika dodajajo, da so
si vinogradniki lahko ogledali predstavitev
številnih strojev in njihovo delovanje v vino-
gradu. Direktor zadruge Klet Brda Silvan
Peršolja je poudaril, da si vinogradniki pred
nakupom radi ogledajo stroje v delu in si
želijo še več tovrstnih dogodkov, na katerih
bi bili predstavljeni stroji. Predstavitev kme-
tijske mehanizacije ne bi mogli izpeljati brez
njihovih partnerjev. Zahvaljujejo se Dušanu
Kristančiču – Vinogradništvo Pavo, ki je
omogočil prikaz kmetijskih strojev v njego-
vem vinogradu. Zahvaljujejo se zadrugi Klet
Brda, Mihu Berusu, g. Kocijančiču in podje-
tju INO Brežice, ki so v vinogradu prikazali
svoje priključke.
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Agromehanika že nekaj časa predstavlja tu-
di svoj nov model traktorja AGT 1055. Njego-
va proizvodnja naj bi stekla do konca letoš-
njega leta. Vgrajen ima 36,4 kW (49 KM) Ko-
hlerjev motor. Menjalnik je 12 + 12. Traktor
pa je reverzibilne izvedbe, kar pomeni, da se
sedež in volan lahko obrneta za 180 stopinj.

Antonio Carraro Tony 1090 SR je traktor zglobne konstrukcije. Vgrajen ima motor z 71 kW
(98 KM) moči. Transmisija je brezstopenjska – hidrostatična. Zadnje hidravlično dvigalo pa
dvigne 2400 kg. Na traktorju je nošen pršilnik AGP 400 TN, ki je primeren za varstvo vino-
gradov. Na sredini ima luknjo za ventilator, rezervoar ima 400 litrov prostornine, črpalka pa
ima 60 l/min pretoka.

Najbolj atraktiven med traktorji Antonio Carraro je quadtrack Mach 4. To je gumi gosenični
traktor zglobne izvedbe, moč motorja znaša 72,1 kW (98 KM), menjalnik ima 16 + 16 prestav.
Zaradi gumijastih gosenic se brez težav vozi tudi po cestah in tam lahko doseže maksimalno
vozno hitrost 40 km/h. Goseničar ima pripet nošen pršilnik AGP 500 PRO, za katerega je zna-
čilna prednja vleka zraka in diagonalna usmerjenost zračnega toka navzven. Ta model je na
pozitivni listi na avstrijskem Štajerskem, kar pomeni, da ima zračni tok enakomerno poraz-
deljen tako na levo kot na desno stran in po sami višini pršenja. Vgrajena je Cometova črpal-
ka s pretokom 90 l/min.

Tudi Deutz Fahr ima ozkokoletečne serije traktorjev, namenjene delu v trajnih nasadih. Med
te spada tudi Deutz Fahr 5090 DS TTV, ki ima brezstopenjsko CVT transmisijo in specialni
profil pnevmatik.


