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Vai tas jau ir premium?
Piekabināmais miglotājs Agrio Napa 3824

Čehu ražotājs Agrio savu jauno piekabināmo miglotāju Napa pozicionē kā 
pieteikumu premium sektoram. Lai to pārbaudītu, profi pamatīgi notestēja 
Napa 3824 ar 3800 l tvertni un 24 m stieni. 

Atvases-RK SIA
Ceriņi, Viesturu pag., 
Rundāles nov.,
LV - 3927
Atvases-rk.lv
info@atvases-rk.lv

Kontaktinformācija:

Zemgale:
Raitis Mackevičs - tālr.: 2 233 6672
Latgale:
Kaspars Dzergačs - tālr.: 2 929 3715

Kurzeme:
Toms Stankevičs - tālr.: 2 645 4317
Vidzeme:
tālr.: 2 681 5155

Serviss, Rezerves daļas:
Pēteris Dreimanis - tālr.: 2 707 7222



jai tvertnes skalošanai. Taču labāk par 
visu pēc kārtas.

Savienošana ar traktoru nesagādā 
problēmas, pēc vajadzības pieejams 24 
cm jūgstieņa pagarinājums. Pastāvīgajai 
35 l/min eļļas cirkulācijai visām hidrau-
liskajām funkcijām ir alternatīva – spie-
diena jutīgs vārstu bloks, kas papildus 
izmaksās 2000 eiro. Turpretī ISOBUS ar 
visu multifunkcionālo sviru maksā tikai 
940 eiro – lieliski!
Uzslavu pelnījis arī Müller terminālis 
Touch800, par kuru noteikti vērts pie-
maksāt 600 eiro salīdzinājumā ar bāzes 
termināli. 
Kad miglotājs pievienots traktoram, var 
sākt uzpildīšanu. Nosedzošie vāki labi 
pasargā apkalpes centru no netīrumiem, 
taču divi vāki un divi aizslēgi nav pārāk 
ērti lietošanā, lai gan telpa galvas zonā 

ir kļuvusi plašāka. Aiz vākiem atrodas 
ļoti praktiskas 60 l iepildes piltuves. Tās 
iepriecina ne tikai ar vienkāršu nolocī-
šanu, nerūsējošā tērauda skalu un sietu, 
bet arī pamatīgu iesūknēšanas jaudu 
(126 l/min). Iekšējās skalošanas sprausla 
gan sagādāja vilšanos, jo pārskatīšanās 
dēļ to bija iespējams iedarbināt pie 
atvērta vāka. Tagad Agrio to esot izla-
bojuši – skaisti!

Iesūknēšanas un spiediena pusē atro-
das krāni ar nepārprotamiem simboliem. 
Labi! Mazāk labi ir tas, ka krānu sviras 
diezgan smagi kustas (situācija uzlabo-
jas tikai pēc jūgvārpstas izslēgšanas). 
Iesūknēšanas pieslēgums ar 45 ° izlie-
kumu un aizgriežamo krānu atrodas 
1,30 m augstumā – optimāli. Ja iesūk-
nēšanas jauda 245 l/min šķiet par mazu, 
uzpildīšanai var izvēlēties arī inžektora 

Jūgstienis ar 
pagarinātāju ir 

apmierinošs. 
Nav kur novie-

tot atbalsta 
kāju, bet klī-

renss ir zemāks 
par vidējo ne 

tikai zem sūkņa. 

S
avulaik par Agrio jau rakstījām, 
ka tam ir līdzība ar Inuma mig-
lotājiem, kuri arī cēlušies no 
Schumacher mašīnām (vēlāk 

pārdēvētas par Gerätebau Soester 
Börde GSB). Ja Inuma savu pastāvēšanu 
jau beigusi, čehi sekmīgi attīstās un 
iemanto arvien lielāku popularitāti.

Šoreiz profi praktiskajā testā piedala-
lās Napa modelis, kas ar 3300–3900 l 
tvertni un līdz pat 30 m platuma stieni 
tiek uzskatīts par premium sektora jaun-
pienācēju. Napa 3824 ar 3800 l ietilpību 
un 24 m darba platumu var palepoties 
ne tikai ar labu apdares kvalitāti, bet arī 
premium līmeņa aprīkojumu: no Aker-
mana stūres mehānisma un pneimatis-
kas atsevišķu sprauslu ieslēgšanas ar 
GPS vadību līdz pat Müller ražojuma 
Touch800 terminālim, kā arī pastāvīga-

Pateicoties vākiem apkalpes 
centrs paliek tīrs, un arī galvas 
zonā ir gana vietas. Piecu izvadu 
krāni dažreiz griežas visai smagi, 
turpretī ieplūdes piltuves pat ļoti 
izdevušās. Iekšējās tīrīšanas 
sprauslu tagad vairs nevar nejauši 
ieslēgt, ja vāks ir pacelts. 

Testa rezultāti

Tehnika

Piekare Z/B
Šasija B
Stūre BB
Klīrenss E
Tvertne B
Maisītājs Z
Sūkņi Z
Uzpildes līmeņa indikators BB
Svaigā ūdens tvertne BB
Roku mazgāšanas tvertne B
Ieplūdes piltuve B

Stienis 

Salocīšanās BB
Stabilitāte BB
Sprauslu maiņa B
Pievadu izvilkšana B
Slīpuma izlīdzināšana BB
Vertikālie amortizatori B
Horizontālie amortizatori B

Lietošana 

Uzpilde Z
Dozēšana B
Armatūra B
Atlikumu iztukšošana B
Borta dators B

Vispārējais 

Stabilitāte/apdare B
Aizsardzība pret rūsēšanu Z
Lietošanas ērtums B
Tīrīšana B
Lietotāja instrukcija, detaļu saraksts B
Atzīmes: BB = ļoti labi, B = labi, 
Z = viduvēji, E = mazāk nekā viduvēji, 
EE = nepietiekami

Agrio Napa 3824

Praktiskais tests
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Stieņa vadības ziņā Agrio iztiek bez lie-
kas pieticības – jau standarta aprīkojumā 
ir iekļautas stabilas 10. izmēra atspero-
tas tērauda slieces. Ārpusē abās pusēs 
ir 3 m gari pretuzbraukšanas aizsargi. 
Ļoti labi!
Šeit vietā piebilst, ka Napa stieņa vadība 
un amortizatori mums patika tāpat kā 
elektriski vadāmā slīpuma izlīdzināša-
nas ierīce līdz 12 ° uz katru pusi.

Turpretī daudz diskusiju izvērtās par 
liftu un stieņa troses pacelšanas ierīci. 
Sprauslu regulēšanas gājiens ir aptuveni 
2 metri (sprauslu augstums 36–228 cm). 

Par spīti lielajiem atbalsta ritenīšiem, 
kā arī labajiem stieņa amortizatoriem 
zem troses, tās stāvoklis vismaz reizi 
gadā ir jāpārbauda un vajadzibas gadī-
jumā jānomaina. Taču tas izmaksā vien 
180 eiro, tā ka diez vai ir liela problēma.
Līdzīgi ir ar šķidruma vadību stienī. Līdz 
pat 24 m darba platumam šķidrums tiek 
ievadīts tikai no vidus, un ieplūdes va- 
dā tam ir tikai viens caurplūdes dau-
dzuma mērītājs. Mazs pievadu skaits ir 
priekšrocība, tomēr ir kāds diezgan reti 

Vēl var diskutēt par klīrensa tēmu, īpaši, 
ja vēlaties miglot rapša ziedus. Ja ar 
sūkni zem jūgstieņa (55 cm) vēl var 
sadzīvot, tad plāksne zem tilta, kas 
pasargā augus, ierobežo caurgājienu līdz 
62 cm.

Stieņa salocīšana notiek rekordīsā 
tempā: vairāku hidrocilindru vietā te ir 
salocīšanas kinemātika ar zobstieni un 
ekscentrisko disku – risinājums vienlīdz 
sens un ģeniāls. 24 m stienis atlokās 
nepilnās 8 sekundēs, turklāt bez jebkā-
das raustīšanās! Arī salocīšanās ilgst 
vien 10 sekundes – lieliski!

Ja esat pasūtījuši automātisko stieņa 
vadību DistanceControl (1660 EUR), tad 
mēs ieteiktu arī pneimatiski salokāmos 
ultraskaņas sensoru turētājus (340 EUR). 
Tad dubulto plakanās strūklas sprauslu 
gadījumā nebūs kļūdainas informācijas 
izsmidzinātās migliņas dēļ. Ja jau ir runa 
par aprīkojumu: stieņa apgaismojumam 
ar četriem LED lukturiem (880 EUR) 
nepieciešama sava strāvas apgāde, taču 
to iespējams ieslēgt no termināļa, un tā 
labi apgaismo miglotāja sprauslas.

vai centrbēdzes sūkni. Müller elektro-
niskais uzpildes līmeņa rādītājs Tank- 
Control ar ārpusē novietotu displeju 
papildus maksā 1200 eiro, taču tas dar-
bojas tik labi, ka Agrio tad neuzstāda 
mehānisko rādītāju. 
Pie 3800 l nominālā tilpuma testa laikā 
tvertnē iepildījām pat 4000 l. Tā kā 
tukšs miglotājs sver 3460 kg (Agrio 
tagad paaugstinājis maksimālo pieļau-
jamo masu līdz 8,5 t), tad (vismaz ar 
ūdeni) pārvietošanās pa ceļu notiek 
saskaņā ar likumu. Taču tad BKT 520/85 
R38 izmēra riepas sasniedz savas nest-
spējas robežas.

Runājot par šasiju: pat bez jūgstieņa 
amortizācijas un tiltu atsperēm iebil-
dumu pret braukšanas komfortu nebija. 
Ar žiroskopu vadāmā Akermana stūre, 
par kuru gan ir jāpiemaksā 5150 eiro, 
arī darbojās labi. Ja darba apstākļi nav 
īpaši kalnaini, bet no stūres tomēr at- 
teikties nevēlaties, var iztikt ar jūgstieņa 
stūri par 3900 eiro.

Tik tālu priekšā 
novietots ultraska-
ņas sensors netiek 
traucēts un salokās 
automātiski. Pnei-
matiskā atsevišķo 
sprauslu ieslēgšanās 
darbojas tikpat labi 
kā stabilais pretuz-
braukšanas droši-
nātājs un stieņa 
LED apgaismojums. 

Darbība ar Müller 
Touch800, kā arī 
multifunkcionālo 
sviru ir lieliska. 
Kopā ar TankCon-
trol, TrailControl un 
SectionControl šī 
sistēma darbojas  
kā viens vesels.

Sīklietu novietne ir milzīga un pat  
aprīkota ar instrumentu kasti. Diemžēl 
tā nav hermētiska pret putekļiem. 

Akermana stūres mehānisms darbojas 
lieliski. Taču plāksne zem ass nodrošina 
tikai 62 cm klīrensu.
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novērojams trūkums – samazināta 
dozēšanas precizitāte, ja gandrīz visas 
sekcijas ir ciet. Taču praksē gan izsmi-
dzinātais daudzums, gan atlikumi vien-
mēr bija pieļaujamajās robežās.
Piemēram, daudz uzslavu izpelnījās 
tādas praktiskas lietas kā metrīgas ārē-
jās sekcijas (244 EUR). Neprecīzu tehno-
loģisko sliežu gadījumā SectionControl 
atslēdz tikai vienu metru, nevis trīs, kā 
parasti. Tāpat ļoti ieteicama ir Agrotop 
ražotā pastāvīgā tvertnes iekšpuses 
skalošana (1790 EUR). Tad īsi pirms mig-
lošanas beigām iekšējās skalošanas 
sprauslas tiek apsmidzinātas ar tīru 

ūdeni. Tādējādi ūdens izspiež no sistē-
mas koncentrēto maisījumu . 

Citas detaļas
  ■ Pievadu turētājam uz jūgstieņa vaja-

dzētu būt augstākam, eļļas filtrs atrodas 
traktora aizmugurējo dubļusargu pa- 
grieziena zonā.

  ■ Savienošanas brīdī vairākas reizes 
novērojām spiedienu hidraulikas recir-
kulācijas pievadā. Te trūkst viena noslē-
dzošā krāna.

  ■ Ja uzpildīšanas laikā nenoliec uz leju 
spiediena regulatoru, sūknis visu laiku 
darbojas pret spiedienu. Taču, ja uzpil-
dīšana notiek no ārpuses, tad pie T sa- 
vienojuma iespējams atvērt tvertni 

noslēdzošo krānu. 
  ■ Mašīnai ir viens iesūkšanas un divi 

spiediena filtri. Agrio iztiek bez automā-
tiskās izfiltrētā materiāla ieskalošanas 
atpakaļ sistēmā, jo manuālo tīrīšanu 
uzskata par daudz efektīvāku risinā-
jumu. 

  ■ Mucas drošības atvere ir vērsta uz 
leju, turklāt tai ir arī atlikumu iztukšo-
šanās funkcija. Taču krāns varēja būt 
labāk aizsniedzams. 

  ■ Roku mazgāšanas un svaigā ūdens 
tvertnes (ar ļoti labu uzpildes līmeņa 
rādītāju!) tiek uzpildītas no kreisās puses 
ar Geka savienojumu.

  ■ Skalošanas pistoles atrašanās vieta aiz 
ieplūdes piltuves ir grūti aizsniedzama.

  ■ Kāpnītes uz platformu ir ērtas un vien-
kārši salokāmas. Pat palikušas nesalocī-
tas, tās nemaz necieta.

  ■ Optimāli būtu, ja varētu iestatīt, ka 
manuāla iejaukšanās stieņa vadībā 
deaktivizētu automātiku. 

  ■ Recirkulācijas sistēma katru reizi jāak-
tivizē no jauna. Müller displejā trūkst sis-
tēmas indikatora, kad esat izvēlējies 
aplūkot papildinformāciju (uzpildes 
līmeni utt).

  ■ Piecu savienojumu izvelkamos pieva-
dus ik pēc 50 cm var ātri piemontēt, un 
tie netraucē arī salocīšanas brīdī.

  ■ Aizmugurē pa vidu atrodas (priekš-
rakstos noteikts) aizmugurējais lukturis, 
kurš gan vienmēr jānoloka manuāli, – tas 
nav praktiski.

  ■ Ļoti praktiska ir lielā novietne labajā 
pusē, kas jau standartā aprīkota ar pil-
nībā nokomplektētu instrumentu kasti, 
Diemžēl novietne nav pasargāta no 
putekļu iekļūšanas. 

  ■ Sūkņa skrūves ir cinkotas. Arī hidrau-
likas skrūvēm ir pretrūsas pārklājums.

  ■ Lai arī krāsojums nebija veikts ar pul-
verpārklājuma tehnoloģiju, pret to nebija 
iebildumu.

Vēl palikušas tikai cenas: pamatversijā 
Agrio Napa 3800 ar 24 m stieni maksā 
gandrīz precīzi 44 000 eiro (visas ce- 
nas bez PVN). Papildaprīkojumā pie- 
ejams Akermana stūres mehānisms 
(5150 EUR), 520/85 R38 izmēra riteņi 
(1730 EUR), kā arī pastāvīgā tvertnes 
skalošanas funkcija (1790 EUR). Par 
Touch800 termināli jāmaksā 1590 eiro, 
bet par AgStar GPS antenu – 1140 eiro.
Vēl jāpievieno paralēlās braukša- 
nas programmatūra (966 EUR), kā arī 
SectionControl (876 EUR). Ultraskaņas 
stieņa vadība DistanceControl maksā 
1657 eiro, bet pneimatiskā katras 
sprauslas ieslēgšanas sistēma 1044 eiro. 
Ļoti bagātīgā komplektācijā Napa 3824 
cena sasniedz 67 100 eiro.

Kopsavilkums 
Nav šaubu, ka ar Napa modeli Agrio 
izdevies ienākt premium segmentā. Šis 
miglotājs pārliecināja ne tikai ar savu 
funkcionalitāti un uzticamību. Premium 
klasei piedien arī tāds aprīkojums kā 
Akermana stūre, automātiskā stieņa 
vadība vai automātiskā sekciju pieslēg-
šana un pastāvīgā tvertnes iekšpuses 
tīrīšana. Cenu ziņā iespējams sadzīvot 
ar to, ka tāda opcijas kā sprauslu pār-
maiņus ieslēgšanās ir pieejama tikai par 
papildu samaksu. Vienlaikus jārēķinās 
ar tādām lietām kā, piemēram, mazāku 
klīrensu.

Tehniskie dati

Gabarīti

Garums 6,95 m
Transporta platums 2,68 m
Transporta augstums 3,16 m
Klīrenss 62 cm

Sūkņi 

Ražotājs/tips AR/6 Kolbran
Sūknēšanas jauda 245 l/min
Lielās ieplūdes piltuves 60 l
Piltuves sūknēšanas jauda  126 l/min

Tvertne 

Nominālais/reālais tilpums 
3 800/4 080 l

Tīrā ūdens tvertnes tilpums  440 l

Stienis 

Ielocīšana/atlocīšana 10/8 s
Stieņa augstums, min. 0,36 m
…maks. 2,28 m
Slīpuma izlīdzināšana (k/l) 12/12°
Testa riepas  520/85 R 38
Testa atstatums starp riteņiem  

2,25 m

Masas 

Pieļaujamais balsta svars1) 1100 kg
Pieļaujamais ass svars1) 6200 kg
Pašmasa 3460 kg
Balsta svars tukšai mašīnai 400 kg
Ass svars tukšai mašīnai 3060 kg 
Balsta svars tukšai mašīnai2) 1200 kg
Ass svars tukšai mašīnai2) 6780 kg
1) Ražotāja dati; 2) Pilnas galvenā un  
svaigā ūdens tvertnes

Agrio Napa ar  
24 m stieni

Liftam ir tikai 1,92 m regulēšanas ampli-
tūda, taču elektriskais slīpuma izlīdzinā-
tājs ļauj sasniegt 12 ° uz abām pusēm. 
Salocīšanās, pateicoties jau sen zināma-
jai, bet ģeniālajai kinemātikai, ir izcili 
ātra – tikai 10 sekundes.
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