
Vyskladajte si
vlastný postrekovač

Overená kvalita 
postrekovačov

Odpružená náprava

Pojazdná rýchlosť až 40 km/h

Vypínanie sekcii pomocou GPS

Dĺžka ramien až 21 m

Pony 
PLUS

GPS

www.greenpon.sk



Ak potrebujete 
moderný a spolahlivý 
postrekovač pre 
výmeru cca 1000 ha 
potom Vás isto osloví 
Pony plus.

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 plus vychádza 
zo staršej rady postrekovačov Pony 
ktorá je na trhu od r. 2004 a ich 
prevádzková spoľahlivosť sa potvrdila 
na mnohých poľnohospodárskych 
podnikoch a farmách na Slovensku, 
v Čechách, Maďarsku a Srbsku.  

Pony Plus ťahaný 
postrekovač



Nádrže

Ramená

Doplnková 
výbava

2500 l

18 m

3000 l

20 m

3600 l 4200 l

21 m

Navigácia Matrix s vypínaním sekcií

Vzduchom odpružená náprava

Plniaci filter s prietokomerom

Odpružené oje
 
Osvetlenie ramien

Nerezový kryt podvozku

polyethylénová nádrž s vypúšťacím 
ventilom s obsah 2500,3000  , 
3600 a 4200 lt  oplach rotačnými 
tryskami, stavoznak

hydraulicky sklápané, priestorové, 
odpružené a odtlmené sústavou 
pier, tlmičov a silenblokov, 
automatické vyrovnávanie, 
hydraulické naklápanie naklápanie   
traktora, staviteľná výška 
50 –220 cm

Náprava
nastaviteľná od 1,55 do 2,5 m, odpružená na 
silenblokoch, brzdená

Čerpadlo
AR 180 l/min.

Kolesá
v závislosti od velľkosti nádrže do 40 km/hod

Regulácia
vzduchom ovládaná armatúra, 5 až 9 sekcií 

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

Filtrácia
trojstupňová : sito plniaceho otvoru, sací filter a 
dva tlakové filtre

Nádrž na pesticídy
plast, obsah 35 l, s oplachovou tryskou na vymývanie 
nádob

Nádrž na vodu
plast, objem 10% z objemu hlavnej nádrže

Držiaky trysiek
jednoduché držiaky trysiek

Rozvody
nerezové rozvody

Plnenie
bočné

Miešanie
hydraulické dvojstupňové

Dýzy
TeejJet

Záves
horný

Blatníky
plastové

Technické
údaje



Produktová rada 

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

Pony PLUS Pegas
ťahaný postrekovač ťahaný postrekovač

www.greenpon.sk+421 905 626 077

100% SLOVENSKÁ
VÝROBA

2900 PREDANÝCH
STROJOV

SERVIS
DO 24 HODÍN

20 ROKOV
NA TRHU


