
Pod nenápadným 
výzorom 
sa skrýva príjemné 
prekvapenie.

www.greenpon.sk

Pony 
Ťahaný 
postrekovač

Moderný
Bol vyvinutý tak, aby sa dal vyskladať 

podľa Vašich predstáv.

Spoľahlivý
Prevádzková spoľahlivosť sa potvrdila 

na 160 poľnohospodárskych podnikoch            

a farmách na Slovensku a v zahraničí.



Pony ťahaný 
postrekovač

Bol vyvinutý tak, aby sa dal 
vyskladať podľa Vašich predstáv. 
Voliteľná výbava  obsahuje tie 
najmodernejšie prvky presného 
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 140 
poľnohospodárskych podnikov 
a farmách na Slovensku, 
v Čechách, Maďarsku a Srbsku.  

Ak potrebujete 
moderný a spoľahlivý 
postrekovač pre 
výmeru cca 1000 ha 
potom Vás isto osloví 
PONY.

„GPS navigácia 
a automatické 
zatváranie sekcií 
dokážu ušetriť tisíce“

Ing. Milan Králik



Technické 
údaje
Nádrž
Objem 2500, 3000 l, laminát, oplach 
rotačnou dýzou
Náprava
Pevná a brzdená ( parkovacia a 
prevádzkové brzdy). Nastaviteľný 
rozchod od 1,55m do 2,25m
Čerpadlo
Štvormembránové AR 185 bp, výkon 
185 l / min

Kolesá
270/95 R38

Regulácia
Vzduchom ovládaná armatúra, 
automaticky alebo mechanicky z 
kabíny traktora, 5 záberových sekcií 

Počítač
TeeJet typ  Radion 8140 – 
integrované ovládanie postreku s 
automatickou reguláciou dávky, 
evidencia údajov

Miešanie
Hydraulické dvojstupňové

Filtrácia
Trojstupňová : sito plniaceho otvoru, 
sací filter a tlakový filter

Ramená
15m - 21m, odpružené a odtlmené, 
vzduchový vak, automatické 
vyrovnávanie do vodorovnej roviny, 
ovládané hydraulicky, pracovná 
výška 0,5 až 2,2 m
Nádrž na pesticídy
Plast, obsah 35 l, s oplachom, tryska 
na vymývanie nádob

Nádrž na voduu
Laminát, objem 10% z objemu 
hlavnej nádržel
Držiaky trysiek
Trojité TeeJet s membránovým 
protiodkvapom

Ďalšia 
výbava
na želanie
Protiúletové dýzy TeeJet
TeeJet Turbo - plastová, výborná 
pokryvnosť pri zmene rýchlosti 
postreku. Prac. tlak 1,5 - 6 bar.
Turbo Twinjet - plastová, dvojlúčová, 
výborná na prenikanie postreku do 
porastu. Prac. tlak 1,5 - 6 bar.
AIXR - protiúletová, prac. tlak 1,5 -6 
bar Turbo TeeJet
AI TeeJet - protiúletová s nerezovou 
vložkou. Prac. tlak 2 - 8 bar.
a iné podľa cenníka Greenpon

Rozšírenie sekcií
6 – 9 sekčných ventilov

Navádzací systém GPS
Anténa DGPS, prijímač, svetelná 
navigačná lišta, farebná obrazovka 
LCD

Boom Pilot
Automatické zapínanie a vypínanie 
sekcií postreku cez GPS

Plniaci filter 
filter s veľkým prietokom
 na odstránenie hrubých nečistôt 

Iné
podľa cenníka GREENPON



Produktová rada 

Greenpon s.r.o., Družstevná 381, 976 33 Poniky

Pony
ťahaný postrekovač

nadstavby ???
Špeciálne

Voyager
ťahaný postrekovač komunálny stroj ťahaný postrekovač

PONY komunal Mustang

+421 918 618 003 www.greenpon.sk


