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PRONAR AGATA
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Той хто купив Агату,

забуває про віник та лопату.

мудрість

супе
р

вигі
дно!
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Додатково щітка може бути оснащена зрошувальної системою, яка служить для 
зменшення пилоутворення, а також бічною щіткою-підбирачем, призначеної для 
підмітання з під бордюрів.
Підмітальна машина може використовуватися в дорожньо-будівельних підприємствах 
для
технологічної очистки поверхні перед укладанням асфальту на ремонтованих 
ділянках доріг, в
комунальному та сільському господарствах, лісових і водних господарствах з метою 
утримання в чистоті доріг, а також будь-яких інших твердих поверхонь. Взимку 
підмітально-прибиральну машину можна використовувати для розчищення поверхонь 
від снігу. 

�i��i�a���a �a���a AGATA �p���a�e�a ��� �p���pa��� �ep��opi� � 
��ep��� �o�p����� ��a �o��o��� �p���pa�� i ���pa�� c�i��� a�o � (�ic�� 
�e�o��a�y �y��epa ��� c�i��� i yc�a�o��� �i��� �i� �ax��o�) �i���� 
��i�a�� �o�o �a �pa�y a�o �i�y c�opo�y.

КОНСТРУКЦІЯ
Підмітально - прибиральна машина, завдяки переставними дишла може навішуватися 
на передню або задню навіску кат. I чи II трактора. Машина складається з рами до 
якої кріпитися дискова щітка з гідроприводом а так же ємності для сміття, яка 
кріпитися на консолях. Спорожнення відбувається шляхом перекидання з допомогою 
гідравлічного сервомотора. В робочому стані машина рухається на двох 
самоустановочних опорних колесах

на передню навіску 
трактора

на задню навіску 
трактора

Pronar - на замовлення - може виготовити системи навішування для
фронтальних, телескопічних навантажувачів, та інших машин
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Agata 

ZM-1250 
Agata 

ZM-1400 
Agata 

ZM-1600 
Agata 

ZM-2000 
 

C�oci� �pi��e���  TCH �a�e�opiï I i II �y����� �opo����  / TCH �a�e�opiï II i III  

�p��i� �o�o��o� �i���  �i�pa��i���� ����y�   

�o�o��a �i��a (�a ���ip) (�'��a / cepe��� / �opc��a / �y�e �opc��a)   

C�opo��e��� �y��epa  �i�pa��i��e   

Po�o�a ��p��a  1250 1400 1600 2000 �� 

Mic��ic�� �y��epa ��� ���pa��� 
�ycopy 

155 175 200 250 ��3 

B�co�a 820 �� 

Ma�c��a����� po�o��� ��c� 
�ac�a 

16-20 M�a 

Pe�o�e��o�a�a �����ic�� 
o�ep�a��� �i�o�  

100 o�/x�. 

Ma�c��a���a �����ic�� 
o�ep�a��� �i�o�  

130 o�/x�. 

Po�o�a �����ic��  6 ��/�o� 

E�e�����ic�� o���e��� 
�o�epx�i ��� pe�o�e��o�a�oï 
�����oc�i po�o�� �p� 6 ��/�o�  

7500 8400 9500 11875 �2/�o� 

Ba�a, (��) � �a�e��oc�i �i� 
�o��i�ypa�iï ( 1/2/3/4) 

295 
245/318/

350 
249/325/

375 
320/350/

445 
�� 

 

C�a��ap��e i �o�a��o�e o��a��a���:  

C�c�e�a �po�e��� � �a�o� ��� 
�o�� 

     

�i��a �i��a  
(�opc��a / cepe��� / �'��a)  

     

Oc�i��e��� + �a�ap���e 
oc�i��e���  

     

 

�i��i�a���a �a���a �oc�a������c� � �o��p�ox �o��i�ypa�i�x:
[ ] - �a�o�a �o��i�ypa�i�;1

[ ] - �a�o�a �o��i�ypa�i� + �po�y�a���a c�c�e�a;2

[ ] - �a�o�a �o��i�ypa�i� + �i��a �i��a;3

[ ] - �a�o�a �o��i�ypa�i� + �i��a �i��a + �po�y�a���a c�c�e�a (200�)4

B�c��a��� �ycopy.

(A) - �i��i�a���; 

(B) - c�opo��e��� �y��epa 

         ��� ���pa��� �ycopy

Cxe�a po�o��:

(A) - �p���pa���a �a���a y �epe��i� �o��i�ypa�iï; 

(B) - �p���pa���a �a���a �a���oï �o��i�ypa�iï
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інтернет сайт, компанії
www.ppagromarket.com

Моб. (київстар): 38 067 34 18 365
Моб. (водафон): 38 050 41 31 202
Пн.-Пт.  8:30 до 17:00

Факс: 045 63 599-56

E-mail: pronar@ppagromarket.com

ПП «АГРОМАРКЕТ+»
вул. Надрічна, 68, офіс 10
м. Біла Церква, Україна, 09117

https://www.youtube.com/playlist?list
=PL70UkKvnQJpV8OpzNYkLTPkOz1DXHEA7O
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1. КП «Миронівка-благоустрій»

(м. Миронівка, Київська обл.)

2. ЖК «Чайки» (с. Чайка, Київська обл.)

3. Дендропарк (м. Кропивницький)

(за додатковою інформацією зведтайтесь до представників нашої компанії)


