
  Prodej a servis 
  zemědělské techniky 

Testování postřikovačů 
ceník 2016 

Podmínky pro testování :  
- postřikovač musí být zcela zbaven zbytků postřiků a dalších chem. látek 

- postřikovač musí být dokonale umytý zvenku, pokud možno tlakovou vodou 

- mít důkladně propláchnutou nádrž, hadice, filtry a trysky 

- po zapnutí postřikovače musí z trysek vytékat čistá voda, která na ruce nesmí pěnit 
- ramena postřikovače musí být srovnaná v podélné i příčné ose 

- hlavní ventil a sekční ventily musí být provozuschopné, funkční manometr 
- trysky nesmí být ucpány nečistotami 

- postřikovač připravit k testování s dostatečným množstvím čisté vody 

- postřikovač musí mít v držácích trysky stejného druhu a velikosti (ostatní trysky 

k testování předat v úplné sadě a čisté) 

- kardan musí být včetně krytů 
- s postřikovačem dodat pokud možno návod k obsluze, případně údaje o čerpadle, stáří 

postřikovače, číslo stroje atd. 

 

Požadované údaje do protokolu o testaci postřikovačů : 
 přesný název, adresa firmy a IČO firmy 

 fyzická osoba - rodné číslo 
 druh, název a typ postřikovače 
 výrobní číslo a rok výroby 

 čerpadlo – typ, označení a výkon 
 

 

Ceník testování polních postřikovačů : 
 

Šíře rámu (m) 10 12 do 18 do 24 do 30 nad 30 

Základní cena 2 990,- 3 450,- 4 990,- 5 750,- 6 500,- 7 150,- 

Uvedené ceny jsou bez DPH, sazba DPH je 21 %. 
 

PRVNÍ  MAJITELÉ  POSTŘIKOVAČŮ ( NOVÝCH ) ZAKOUPENÝCH  
V  AGRIMA  ŽATEC  S.R.O.  PLATÍ  REŽIJNÍ  PAUŠÁL  1500,- KČ bez DPH  

 

Samostatná kalibrace trysek    14,- Kč bez DPH / ks 
 

Měření průtoku čerpadla   750,- Kč bez DPH 
 

Případné opravy postřikovače :  
- pokud je zjištěná závada na testovaném stroji má obsluha testovacího zařízení  

k dispozici běžné náhradní díly, u postřikovačů staršího data výroby lze aplikovat 

náhradní řešení, tak aby závada byla odstraněna 

- cena oprav : 450,- Kč / hod bez DPH 
 

Dopravné : cena za 1 km  13,- Kč  bez  DPH 
 

V ceně je obsažena kontrolní známka pro stroje splňujících předepsané požadavky dané 
zákonem 

 

Kontakt pro objednání testování :  

tel. : 724 771 087 e-mail : cisar@agrima.cz 

platný od 18. 1. 2016 

mailto:cisar@agrima.cz

