
RICOSMA, Италия

PARLAYAN, Турция

ПРЪСКАЧКИ



СЪДЪРЖАНИЕ
• Защо от Агритрейд-Бг?                                                                                                           

• За какво да разчитате на нашите търговци                                                                              

• За какво да разчитате на сервизните ни техници

• Щангови (прикачни и навесни) пръскачки RICOSMA, Италия 
• Ricosma Cruiser & Cruiser CP
• Ricosma NIMBUS

• Щангови (прикачни и навесни) пръскачки PARLAYAN, Турция
• Parlayan Big Star
• Parlayan Star

• Вентилаторни (прикачни и навесни) пръскачки за овощни градини (Parlayan и Ricosma)
• Ricosma ATR
• Ricosma BASIC
• Parlayan Mounted Turbo Atomizer 

• Какво казват клиентите ни за опита и резултатите си

• Какво точно получавате, когато закупите пръскачка от нас?

• Контакти 



З а щ о о т А г р и т р е й д - Б г ?  

Предлагаме специална селекция щангови пръскачки (прикачни и навесни) за 
пръскане с хербицид, фунгицид, течни торове на посеви и стърнища с различни 
размери и вентилаторни (прикачни и навесни) пръскачки за овощни градини.

Предлагаме само моделите, доказвали години наред качествата и ефективността
си сред стотици български земеделци.

Поддържаме целогодишно добре зареден склад с оригинални резервни части.

Не може да сгрешиш
Която и марка /модел да избереш, няма начин да сгрешиш.
Ние гарантираме качествената работа и икономичната поддръжка през целия живот 
на нашите машини.

Опитният земеделец знае:
От кого купуваш е толкова важно, колкото и какво купуваш. 



РАЗЧИТАЙТЕ НА
ТЪРГОВЦИТЕ НИ

Разчитайте на търговците ни за БЕЗПЛАТНА, 
100 % безпристрастна помощ за избор на
марка и модел

Благодарение на опита който имаме, 
търговците ни могат да консултират всеки 
клиент и да му помогнат да вземе 
правилното решение за избор на марка и 
модел пръскачка според обработваемите 
площи и бюджета за покупка и поддръжка.

За да определите идеалната конфигурация 
според конкретните ви нужди, говорете с 
наш търговец.

04



Разчитайте на
сервизните ни техници

Разчитайте на сервизните ни техници по време на целия 
експлоатационен живот на вашата машина:

 Пускане в експлоатация и настройки
 Обучение на оператора
 Бързо и качествено сервизно обслужване
 Компетентна поддръжка

С това уникално предимство, Агритрейд-Бг предоставя 
необходимата сигурност и заслужено спокойствие на клиентите, 
закупили щангови и вентилаторни пръскачки с марките RICOSMA, 
Италия и PARLAYAN, Турция.
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ЛИДЕР В СВОЯ КЛАС



Ricosma Cruiser & Cruiser CP
Високо качество. Ниска цена

Ricosma Cruiser CP-
ПРЕДИМСТВАТА:

 Лесна за настройка и употреба
 Възможност за компютърно 

поддържане на нормата и 
застъпване

 Здрава и надеждна щанга

Ricosma Cruiser-
ЕКСТРИ:

 Здрава и надеждна щанга с 
паралелограм, пневматични 
сфери, нитрогенни цилиндри



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ricosma Cruiser CP
• Тип резервоар: полиетилен– 2500 или 3000 л.

• Единични или тройни дюзи

• Щанга: 18, 21, 24 метра

• Помпа AR250

• Ел.контрол ARAG Bravo 180 или ARAG Bravo 400

• Маркуч за самонапълване

• Двоен агитатор за миксиране

• Регулируеми оси

• Платформа за проверка на резервоара

• Премиксер

• Хидравлично разгъване

• Нитрогенен акумулатор

• Индикатор за ниво

• Система за измиване с трипътен кран

Ricosma Cruiser
• Тип резервоар: полиетилен – 2500 или 3000 л.

• Единични или тройни дюзи

• Щанга: 18, 21, 24 метра

• Помпа AR250

• Ел.контрол ARAG Bravo 180 или ARAG Bravo 400

• Маркуч за самонапълване

• Двоен агитатор за миксиране

• Регулируеми оси

• Платформа за проверка на резервоара

• Премиксер

• Хидравлично разгъване

• Индикатор за ниво

• Система за измиване с трипътен кран

• Въздушна възглавница на щангата, окачена на 
паралелограм и нитрогенен акумулатор



Ricosma NIMBUS
ОПЦИЯ: въздушен ръкав за 
още по-качествено пръскане 
на долната част на листата,
дори и при по-силен вятър, 
имитирайки хеликоптер.



Ricosma NIMBUS:
Функции На Най-Високо Ниво

Ricosma NIMBUS
ПРЕДИМСТВАТА:

 Топ клас изпълнение и функционалност
 Лесна за настройка и употреба
 Възможност за компютърно поддържане 

на нормата и застъпване
 Здрава и надеждна щанга с паралелограм, 

пневматични сфери, нитрогенни цилиндри

Ricosma NIMBUS -
ОПЦИЯ:

 С опция за въздушен ръкав на щангата за 
по-качествено пръскане дори и при по-
силен вятър



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ricosma NIMBUS:

• Тип резервоар: полиетилен –2500-3000-3600-
4200-5200-6000 литра

• Единични или тройни дюзи

• Щанга: 18 – 28 метра

• Ел.контрол ARAG Bravo 180 или ARAG Bravo 400

• Помпа: до 250 л/мин

• Резервоар за чиста вода

• Хидравлично разгъване

• Премиксер

• Възможност за компютърно поддържане на 
нормата и застъпване

• Здрава и надеждна щанга с паралелограм, 
пневматични сфери, нитрогенни цилиндри

• Маркуч за самонапълване

• Система за измиване на резервоара

• Двоен агитатор за миксиране

• Регулируеми оси

• Платформа за проверка на резервоара

• Въздушна възглавница на щангата, окачена на 
паралелограм и нитрогенен акумулатор и 
система за гасене на хоризонтални колебания

• Независима хидравлична система за движение 
на щангите

• С опция за въздушен ръкав на щангата, за 
качествено пръскане на долната част на листата 
дори и при по-силен вятър, имитирайки 
хеликоптер .



Дисков тип торовнасяне 

ОТЗИВИ



КАЧЕСТВЕНОТО 
БЮДЖЕТНО РЕШЕНИЕ



Parlayan Big Star:
Бюджетно Решение

Parlayan Big Star: 
ПРЕДИМСТВАТА:

 Лесна за настройка и употреба
 Възможност за компютърно 

поддържане на нормата 
 Италианско оборудване ARAG
 Италианска щанга BARGAM 

(опция)



Parlayan Big Star:
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип резервоар: полиетилен
 Обем резервоар: 3000 литра
 Единични или четворни дюзи
 Щанга 16, 18, 21, 24 метра, окачена чрез 

паралелограм
 Маркуч за самонапълване
 Индикатор за ниво
 Система за измиване с трипътен кран
 Ел.контрол ARAG Bravo 180 или 400
 Хидравлично разгъване
 Помпа AR250
 Резервоар за чиста вода
 С/без премиксер
 Високи гуми R44



Parlayan Star:
Бюджетно Решение

Parlayan Star: 
ПРЕДИМСТВАТА:

 Филтрираща система.
 Високи гуми 230-95/R36
 Смесител за препарати
 Резервоар за самопочистване
 Резервоар „чисти ръце“.
 Широкоъгълен кардан
 Маркуч с филтър за зареждане на 

пръскачката
 Компютър, контролиращ нормата 

на пръскане независимо от 
скоростта - Arag - Италия



Parlayan Star:
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип резервоар: полиетилен 
 Обем резервоар: 1500, 2000, 3000 литра
 Единични или четворни дюзи
 Щанга 12, 16 или 18 метра
 Помпа AR 1064
 С/без премиксер
 Маркуч за самонапълване
 Резервоар за чиста вода
 Механично или хидравлично разгъване
 Ел. контрол ARAG Bravo 180 или ARAG 

Bravo 400 
 Индикатор за ниво
 Система за измиване с трипътен кран



ОТЗИВИ ЗА ПРЪСКАЧКИ PARLAYAN



Вентилаторни пръскачки 
за Овощни Градини



Ricosma ATR:
За Овощни Градини

Ricosma ATR: 
ПРЕДИМСТВАТА:

 Алуминиевите помпи се 
захранват с алуминиев контролен 
блок.

 Месинговите помпи са снабдени с 
месингов блок за управление.

 Инсталираните помпи са "COMET" 
или "ANNOVI".

 С дистанционно управление.



Ricosma ATR:
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Месингови двойни дюзодържачи със 
система против капки

 Външен всмукателен филтър със затваряне.
 PVC маркучи за високо налягане.
 Резервоар „чисти ръце“.
 Вентил за изпускане на резервоара според 

CE нормите.
 Три начина за почистване на веригата.
 Система за измиване с трипътен кран
 Блок за управление
 Индикатор за ниво

 Полиетиленов резервоар с максимално 
разреждане дори при 15-20 ° наклонена 
повърхност

 Горещо поцинкована стоманена рамка.

 Регулируема ос по височина и ширина.

 Регулируем теглич.

 Вентилатор от полиетилен с променлив ъгъл на 
атака.

 Овърдрайв с две скорости и неутрална.

 Алуминиевите помпи имат алуминиев блок за 
управление.

Месинговите помпи имат месингов блок за 
управление.

 Инсталираните помпи са "COMET" или "ANNOVI 
AR".



Ricosma ATR:icosma ATR:
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Ricosma BASIC:

 Подсилен полиетиленов резервоар с максимално 
разреждане дори при 15-20 ° наклонена 
повърхност

 Горещо поцинкована стоманена рамка.
 Вентилатор с алуминиева главина и лопатки от 

пластмаса подсилени с 
фибростъкло 

 Овърдрайв с една скорост и неутрална.
 Месингови двойни дюзодържачи със система 

против капки
 Външен смукателен филтър.
 Резервоар за почистване на ръце.
 Система за измиване с трипътен кран.
 Вентил за отвеждане на резервоара съгласно CE-

норми.
 Фиксиран управляващ блок с три начина на 

управление.
 Помпите се доставят с три начина за управление с 

фиксиран контрол.
 Инсталираните помпи са "COMET" или "ANNOVI".



Ricosma BASIC: Отзиви



Ricosma BASIC:icosma ATR:
ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Parlayan Turbo Atomizer 
Бюджетно решение за Овощни градини

(прикачни и навесни)



Какво точно получавате, когато поръчате пръскачка от нас?

Специална цена
Специална цена с отстъпка за всеки 

от предложените модели, в рамките 

на тази промоционална кампания.

Гаранция
1 години пълна гарания

Пълно обслужване

Доставка на място до клиента, пускане 

в експлоатация и обучение.

Специфични настройки
Прецизни настройки според конкретните

ви условия от специализиран екип

в сервизирането и поддържането на 

пръскачки за стотици наши клиенти.

Изънгаранционно обслужване
Осигурено извънгаранционно 

обслужване на преференциални 

цени

Мобилен сервизен екип

До всяка точка на България. 

Отзовава се на място до 24 часа от 

вашата заявка, дори в сезона

Експресна доставка

Доставка на оригинални резервни 

части и консумативи до 24 часа до 

всяка точка на страната.

Съдействие за препродажба

Съдействие за продажба на старата 

и закупуване на нова със специална 

отстъпка за лоялни клиенти .
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0886 166 001
0887 333 002
0888 876 003
0886 333 005
0882 419 922



ЗА КОНТАКТИ

ОНЛАЙН

www.agritrade-bg.com

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

www.fb.com/AgritradeBg

ИНФОРМАЦИЯ:

office@agritrade-bg.com

АГРОЦЕНТЪР:

Гр. Русе 7009
Бул. Тутракан,
ул. Индустриален парк
срещу БЕЗМИТНА ЗОНА

ПРОДАЖБИ:

0886 166 001
0887 333 002
0888 876 003
0886 333 005
0882 419 922
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http://www.agritrade-bg.com/
http://www.facebook.com/AgritradeBg

