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equipment technologies 
Equipment Technologies е основана през 1997 г. с една единствена цел: конструиране на най-добрите и най-надеждните пръскачки 
за земеделския сектор. Други производители на селскостопанска техника се впуснаха да опитват всичко - комбайни, пръскачки, 
косачки. Ние останахме верни на нашата първоначална визия. Ние фокусираме цялата си инженерна мисъл върху създаването на 
най-добрите пръскачки.        

технически 
характеристики



3

ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА 2 461 литра 3 028 литра 3 785 литра 4 542 литра

Ш
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ТЕГЛО 
(ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО НА СУХАТА ЧАСТ)

7 666 кг 10 432 кг 9 752 кг 10 205 кг

ШИРИНА НА ШАСИТО
224 см, 229 см, 274 см, 290 см

или 305 см - фиксирана
305 см,

305-406 см - Регулируема
305 см,

305-406 см - Регулируема
305 см,

305-406 см - Регулируема

РАДИУС НА ЗАВИВАНЕ 5 м 2 см 5 м 5 см 5 м 5 см 5 м 5 см

КОЛЕЯ 4 м 2 см 4 м 6 см 4 м 6 см 4 м 6 см

ПРЕДНИ ГУМИ (СТАНДАРТНИ) Michelin 380/85R34 Michelin 380/80R38 Michelin 380/80R38 Michelin 380/80R38

ЗАДНИ ГУМИ (СТАНДАРТНИ) Michelin 380/80R38 Michelin 380/90R46 Michelin 380/90R46 Michelin 380/90R46

ПРОСВЕТ
107 см или 121 см в зависимост от 

избраните гуми
107 см с JCB планетарни редуктори

127 см с портални редуктори JCB (опция)
107 см с JCB редуктори

127 см с портални редуктори JCB (опция)
107 см с JCB редуктори

127 см с портални редуктори JCB (опция)

ПР
ЪС

КА
Щ

А 
СИ

СТ
ЕМ

А ЩАНГИ Pommier (Алуминий) 24 м; 30; Pommier (Алуминий) 30.5 м; 36.6 м или 40 м Pommier (Алуминий) 30.5 м; 36.6 м или 40 м Pommier (Алуминий) 30.5 м; 36.6 м или 40 м

РЕЗЕРВОАР ЗА ЧИСТА ВОДА 189 литра 379 литра 379 литра 379 литра
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ЕЛ

 И
 З

АД
ВИ

Ж
ВА

НЕ

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 163 к.с. 200 к.с. 225 к.с. 260 к.с., 300 к.с.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСМИСИЯТА 90% 90% 90% 90%

PTG: HP ЗА 1 000 кг 21,26 19,17 23,07 25,47 или 29,39

ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВОТО 303 литра 341 литра 341 литра 341 литра

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ В ПЪТНИ УСЛОВИЯ 40 км/час 40 км/час 40 км/час 40 км/час

ТРАНСМИСИЯ
JCB трансмисия Powershift, 

4-степенна
JCB трансмисия Powershift, 

4-степенна
ZF Powershift 

6-степенна с блокиране на диференциала 
ZF Powershift 

6-степенна с блокиране на диференциала

ДВИГАТЕЛ Cummins Tier 4F 163 к.с. Cummins Tier 5F 200 к.с.  Cummins Tier 5F 225 к.с. Cummins Tier 5F 300 к.с.

общи 
характеристики

ШАСИ И ОКАЧВАНЕ

СПИРАЧКИ Напълно затворени, саморегулиращи се, с вътрешен диск

РЕЗЕРВОАР ЗА ADBLUE 19 л с двигател Tier 5F

ШИРИНА И ВИСОЧИНА ПРИ ТРАНСПОРТ максимум 330-370 см

ГАБАРИТНА ДЪЛЖИНА максимум 737 см

КАБИНА
СИСТЕМИ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ Trimble, Hawkeye, NORAC, Autopilot

ET НАД НАЛЯГАНЕ Иновативен интериор и конзола

технически 
характеристики as650 as850 as1050 as1250/as1250xp



защо да изберем марката apache?
Надеждност
Средната цена на пръскачките Apache е много по-ниска 

от тази на сравнимите конкурентни изделия на пазара. 

Как постигаме това? Елегантният и опростен дизайн, 

включващ трансмисия с механично задвижване, допринася за 

намаляване на общите разходи за обслужване и експлоатация; 

освен това нашите пръскачки са проектирани да работят 

с типови (общи за широк спектър от модели) компоненти. 

Така реализираните при нас икономии рефлектират върху вас 

чрез закупуваните от вас пръскачки Apache.

Поддръжка
Попитайте нашите клиенти защо използват пръскачки с 

марката Apache - най-често отговорът се състои от една 

дума: опростеност. Ние усъвършенстваме непрекъснато 

дизайна на нашите самоходни пръскачки, в резултат на 

което работата с всяка пръскачка е лесна, а поддръжката 

- дори още по-лесна. Собствениците на нашите пръскачки 

прекарват по-малко време за поддръжка на своето изделие и 

повече време на полето.

Съхраняване на първоначалната 
стойност
Пръскачките Apache съхраняват по ненадминат начин 

своята първоначална стойност - средно 72% след пет 

години. В продължение на три поредни години (2016-2018), 

Apache 1000 бе класирана като пръскачка с „най-висока 

съхранена стойност“ в индустрията от EquipmentWatch.

Независимост
Губите контрол над работата на полето? Подходящото 

разпределение във времето има ключово значение. Има 

много начини, чрез които вашата пръскачка ще помогне да 

възвърнете контрола над вашите дейности. Ще управлявате 

разходите по-добре чрез широкия избор на препарати и 

плавно вариране на нормата на пръскане. Площите ви ще 

бъдат пръскани навреме и прецизно, което ще рефлектира 

върху добивите. Подобрените възможности за контрол ще 

добавят икономии от порядъка на няколко долара за акър в 

сравнение с традиционните практики.

Готови ли сте да реализирате икономии? Тук 

ще намерите отзиви на реални собственици на 

пръскачки с марката Apache.

ApacheSprayers.com/Reliable

Омръзнаха ли ви разходите за сервизно 

обслужване? Тук ще намерите отзиви на реални 

собственици на пръскачки с марката Apache. 

ApacheSprayers.com/Maintain

Готови ли сте да усъвършенствате? Тук ще 

намерите отзиви на реални собственици на 

пръскачки с марката Apache.

ApacheSprayers.com/Upgrade

Уморени от чакане? Тук ще намерите отзиви от 

доволни и независими собственици на пръскачки с 

марката Apache:

ApacheSprayers.com/Control

4
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стремите се да пръскате при минимални разходи за декар? 
собствениците на apache вече правят това!

Мога да кажа с увереност, че направих правилния избор, купувайки Apache. Разликата между машините, които използвахме в миналото, и настоящата техника е като между 

деня и нощта. Винаги сме в график с пръскането, кабината е удобна, производителността е висока (при 50 литра/хектар можем да обработваме без проблеми повече 

от 1000 хектара за ден), намаляваме непрекъснато разхода на вода. Благодарение на леката конструкция и механичното задвижване, ние сме напълно удовлетворени от 

проходимостта, утъпкването на почвата е минимално.

Друго важно предимство е, че можем да преглеждаме сведенията за работата на машината от нашия офис. Поддръжката на машината не е сложна, няма нужда от техник, 

който да изминава стотици километри, за да проверява и коригира настройките.

— Мейрам Сагимбаев, Достик-06 LLP. Регион Акмола, Казахстан.

В нашата ферма използваме самоходна пръскачка Apache вече десет години. За това време се убедихме, че най-важното предимство на нашата пръскачка е надеждността и 

лекотата, с която се работи с нея.  —  Алексей Гридньов, KFH Гридньов, Тамбовски регион, Русия.

опция - 5-годишна гаранция
За всяка новопроизведена пръскачка Apache е предвидена опция - петгодишна ограничена гаранция - най-добрият вариант в индустрията. Equipment Technologies е единственият производител, 

предлагащ пълно гаранционно покритие за машината за първите две години (<1000 часа); прилагат се някои изключения.

Пръскачките Apache са предпочитани от пазарно настроените фермери, които се стремят към възможно най-висока възвръщаемост на своите инвестиции. 

Не слушайте само какво казваме ние, чуйте какво споделят самите те.

   Години 1-2:  Ограничената гаранция се отнася за цялото 
съоръжение - части и труд - до първото настъпило от 
следните две събития - изтичане на две години от началната 
дата на гаранцията или 1000 експлоатационни часа.

   Години 3-5:  Ограничената гаранция се отнася за 
компонентите на задвижването и шасито (само части) - до 
първото настъпило от следните две събития - изтичане 
на пет години от началната дата на гаранцията или 2000 
експлоатационни часа

   Гаранция за двигателя: Ограничената гаранция за 
двигателя се покрива от Cummins Inc. - до първото 
настъпило от следните две събития - изтичане на 
две години от началната дата на гаранцията или 2000 
експлоатационни часа.

    Можете да пресметнете възвръщаемостта на инвестициите за вашата пръскачка на ApacheSprayers.com/ThreeDollars

За пълен списък на компонентите, обхванати от гаранцията за периода между третата и петата година, посетете:  ApacheSprayers.com/Warranty



   Модел AS850 Apache

  Вие търсите - ние доставяме. Запознайте се с 

новата пръскачка Apache AS850 с масивен резервоар 

с вместимост 3 028 л - създадена в отговор на 

директни заявки от клиентите.

6

детайлите, които правят разликата
Н О В О С Т И  В  М О Д Е Л  2 0 2 1

  Преден достъп за пълнене (опция)

  Благодарение на предния достъп за пълнене, сега, по-

лесно от всякога, пръскачката може да се съчлени със 

захранващо съоръжение за пълнене с препарат (без 

необходимост от сгъване на щангите за осигуряване 

на цитирания достъп). Просто паркирате, пълните и 

заминавате.

  Резервоари и монтажни елементи от неръждаема стомана

  Готови ли сте за нещо по-голямо? Дооборудвайте с нашия нов модел резервоар от неръждаем стомана на мястото на полимерния резервоар. Не става въпрос само за външния вид, 
операторите няма да пропуснат да забележат, че става дума и за по-бързо почистване.

   Двойни дюзи Hawkeye (опция)

Едно е добре, две е по-добре. Ще стигнете по-далеч 

от когато и да било чрез увеличаване на работния 

захват.

  Режим „бързо пръскане“

  С помощта на тази функция, операторът може да 

избира опции за пръскане от дисплея. Функцията 

е подходяща за обработка на неголеми площи и/

или елементарни операции – скочете в кабината, 

натиснете клавиша и започнете да пръскате.

Equipment Technologies е неизменно активна в сферата на иновациите. Всяка нова година разкрива възможности за внасяне на подобрения в конструкцията на пръскачките чрез авангардни технически 

решения и с вземане под внимание на обратната връзка от клиентите. Никога няма да престанем да работим, за да надхвърлим очакванията за качество и оспорим статуквото в индустрията.

Научете повече за пръскачката Apache 2021 на ApacheSprayers.com/2021

   Система за управление и контрол на дюзите 
Hawkeye (опция)

  Възползвайте се от възможностите на всяка дюза, 
за да постигнете максимално покритие при пръскане-
то. Тази система за свръхпрецизен контрол реализира 
все по-висока степен на прецизност с всяко следва-
що приложение. Контролът на дюзите чрез импулсна 
модулация гарантира равномерност на пръскането на 
фона на променящите се скорости и условия, включи-
телно вградена компенсация при завой.

   Автоматично спиране на секциите
Избягването на презастъпването и пропуските 
с автоматичното спиране на секциите води до 
намаляване на разходите. 

ново
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пръскачки, конструирани според потребностите на клиента
Пръскачките Apache са надеждни по много причини, една от които е нашата готовност да привеждаме изделията в точно съответствие с потребностите на клиента. Ние не ви принуждаваме 

да плащате за неща, които не искате или от които не се нуждаете. Вие разполагате с възможност за свободен избор на опции за надграждане, благодарение на което вашата пръскачка ще 

удовлетвори вашите оперативни потребности.

  Калници (предна и задна опция)

  Калниците са идеален вариант, който допринася за поддържането 

на чистота и предотвратяване на задръстването с прах и кал. 

Предлагат се предни и задни калници или съчетание от двете.

  Дюзи Fence-Row

  Тези дюзи са идеален вариант за пръскане в близост до огради и 

външните очертания на земеделските площи. В качеството на 

опция, дюзата може да се закрепи към лявата или дясната крайна 

секция на щангата, или към двата края.

  Кожена седалка с климатичен контрол

  Много горещо (или много студено) в кабината? С грижа за комфорта 

на оператора, предлагаме кожена седалка с климатичен контрол, 

осигуряваща топлина или хлад в отговор на капризите на времето.

  Ефективна осветителна система

  Можете да изберете нашата LED осветителна система, която 
осигурява повече светлина, консумирайки по-малко енергия. Пакетът от 
осветителни тела включва 64 LED лампи, разположени над решетката и 
кабината, както и в съседство с пълначната станция. Светлините са 
разположени по начин, който ограничава отразителните ефекти.  LED 
лампите имат среден експлоатационен живот от порядъка на десетки 
хиляди часове.

  Повече мощ с XP (AS1250)

  XP системата за пръскачките Apache осигурява перфектна комбинация 

от мощност, теглителна сила и ефективност чрез опростена 

трансмисия с механично задвижване.

  3-инчов отвор за пълнене

  Ускорено пълнене през пълначен отвор с диаметър 3 инча. Ще се 

изненадате от разликата в сравнение с 2-инчовия вариант.

  Hypro  Cleanload

  Hypro Cleanload е автономна дозираща система, която осигурява на 

оператора възможност за безопасно и бързо смесване на течни и сухи 

химикали.

Изберете отговаряща на вашите потребности пръскачка модел Apache 2021 на ApacheSprayers.com/Build

  Огледала с електрическо регулиране

  Операторът може да регулира удобно страничното огледало от 
вътрешността на кабината. Огледалата с електрическо регулиране се 
управляват чрез пилотната система на Apache.



най-добрата 
кабина в 
индустрията
Подобрения на кабината 2021

   Подобрено регулиране на 

конзолата за удобство на 

оператора

   Повече пространство за краката 

на оператора за повече удобство

Зрителен обсег 360 градуса
66-те квадратни фута остъкление в 
съчетание с камерата за задно виждане и 
дисплея в кабината на оператора допринасят 
за добър зрителен контрол и намаляване 
умората на оператора.

Хладилно отделение под 
пасажерската седалка
Охлаждайте закуските и напитките 
с преносимия охладител, който може 
да изпълнява ролята на допълнителна 
седалка в кабината.

8
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Bluetooth свободни ръце* и аудио система Jensen*

*Не влизат в доставката на AS640.

Лост за управление
Специално разработена двуосна 
конфигурация, която се премества 
плавно, осигурявайки ефективен контрол 
от страна на оператора.

Дисплей Grayhill
Ясна четливост и следене на данните в 
реално време. Реагира при докосване с 
пръстите на ръката или през ръкавици 
(дори когато повърхността е влажна).

Кожена седалка с отопление 
(охлаждане)

9

Тишина в кабината
Съвременна звукопоглъщаща подова 
постелка, облицовка и гофрирана 
изпускателна тръба за свеждане до 
минимум на вибрациите.



ДЪЛЖИНА КОНФИГУРАЦИЯ НА СЕКЦИЯТА РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЮЗИТЕ ТЯЛО НА ДЮЗАТА

24 м

27,4 м

9 38 или 51 см 3-пътно36,6 м 

40 м 

Дюзите Fence-Row могат да се закрепват едностранно или двустранно върху щангите.

щанги pommier (алуминий)
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опции за щангите
Щангите на Apache са здрави, гъвкави и надеждно защитени и се нуждаят от неголяма поддръжка. Мекият 
контакт на щангата с опората допринася за ограничаване на износването. Крайните секции на щангата се 
отдръпват при контакт с дървета и други неподвижни обекти и се връщат в първоначалното си положение 
под действието на пружинен механизъм след преодоляване на препятствието. Общият колектор осигурява 
възможност за последващи модификации и разширения на щанговата система.

Внимателно проучих възможностите на пръскачката преди да я закупя. Механичната трансмисия, лесната експлоатация и поддръжка, икономията 

на гориво и удобната кабина изиграха ключова роля за моето решение. Нашата пръскачка работи добре при високи скорости, за нас е истинска 

изненада нейната надеждност. Не сме имали проблеми с пръскачката. Успяхме да приключим навреме с цялата процедура на пръскането, което е 

много важно за моята ферма.  — Еркебулан Мамбетов, KT Мамбетов и K. Североказахстански регион. Казахстан.



щанги pommier (алуминий)

as850, as1050, as1250
ВИД ТИП РАЗМЕР ШИРИНА МОДЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПРЕДНА СТАНДАРТНА 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПРЕДНА ТЯСНА 320/85R38 32 см DT800 GOODYEAR

ЗАДНА СТАНДАРТНА 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНА ТЯСНА 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR

ЗАДНА ШИРОКА 620/70R42 62 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНА ШИРОКА 800/65R32 80 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНА СДВОЕНА СТАНДАРТНА 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНА СДВОЕНА ТЯСНА 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR

as650
ВИД ТИП РАЗМЕР ШИРИНА МОДЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПРЕДНА СТАНДАРТНА 380/85R34 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПРЕДНА ОПЦИЯ 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ПРЕДНА ТЯСНА 320/85R38 32 см DT800 GOODYEAR 

ЗАДНА СТАНДАРТНА 380/80R38 38,1 см AGRIBIB MICHELIN

ЗАДНА ОПЦИЯ 380/90R46 38,1 см SPRAYBIB MICHELIN

ЗАДНА ТЯСНА 320/90R50 32 см ULTRA SPRAYER GOODYEAR

ЗАДНА „ПЛАВАЩА“ 620/70R42 62 см MEGAXBIB MICHELIN

ЗАДНА „ПЛАВАЩА“ 800/65R32 80 см MEGAXBIB MICHELIN

380/80R38
AGRIBIB DT800

320/85R38 620/70R42
MEGAXBIB

320/90R50
ULTRA SPRAYER

380/90R46

SPRAYBIB

Възможност 
за двойни гуми

320/90R50

ULTRA SPRAYER
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Стандартните гуми коригират просвета до 107 см. Опциите (Предна: 380/80R38, Задна: 380/90R46) коригират просвета до 122 см.

Всички търговски или продуктови наименования са или могат да бъдат търговски марки и идентифицират изделия и 
услуги, предоставяни от съответните притежатели или техните филиали и подразделения в САЩ и/или други страни. 
Всички технически характеристики подлежат на промяна без предварително уведомяване.

опции за гумите
В стандартния вариант, всички 
пръскачки Apache се доставят с гуми 
Michelin. 
В качеството на опции предлагаме 
тесни, сдвоени, и „плаващи“ гуми.

За гарантиране на дълъг 
експлоатационен живот, всяка 
гума, предназначена за пръскачките 
Apache, се инспектира след нейното 
монтиране на съоръжението. 
Стремим се да осигуряваме отлично 
сцепление и странична устойчивост 
чрез заздравени пояси и дълбоки 
протекторни канали.

Възможност 
за двойни гуми



ТЕЛЕФОНИ В БЪЛГАРИЯ:
КОНТАКТИ:

ВРАЦА 0893 063 893

ПЛЕВЕН 0897 813 197

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0897 813 810

ВАРНА 0897 813 205

БУРГАС 0892 275 385

СТАРА ЗАГОРА  0897 813 763

СОФИЯ  0893 569 126

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР: 0895 522 533

WWW.NIK.BG

  ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK 
  Facebook.com/ApacheSprayers

  СЛЕДЕТЕ НИ В TWITTER 
  @ApacheSprayers

   АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ
КАНАЛ В YOUTUBE 

  YouTube.com/ApacheSprayers

  СЛЕДЕТЕ НИ В INSTAGRAM 
  @ApacheSprayers

   АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 

  ApacheSprayers.com/Signup

  СЛЕДЕТЕ НИ В INSTAGRAM 
  @ApacheSprayers

  ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK 
  Facebook.com/ApacheSprayers

  СЛЕДЕТЕ НИ В TWITTER 
  @ApacheSprayers

   АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ

  YouTube.com/ApacheSprayers

   

  ApacheSprayers.com/Signup

©2020 Equipment Technologies. Извършвайте справка с инструкцията за 
потребителя преди работа с пръскачка модел Apache. Изпълнявайте указанията от 
контролните листи за поддръжката, проверявайте съоръжението преди употреба 
и гарантирайте, че същото функционира правилно. ET Works Inc. си запазва правото 
да внася подобрения или извършва промени на техническите характеристики 
и конструкцията без предварително уведомление. Всички характеристики, описания и
илюстрации отразяват степента на нашите познания към момента на публикуване 
и подлежат на промяна без предизвестие, при което същите могат да варират 
зависимост от страната, в която съоръжението се използва. Свържете се с най-
близкото до вас фирмено представителство, отговарящо за пръскачките Apache, за 
допълнителни данни според необходимостта. Всички права запазени.

САМОХОДНИ ПРЪСКАЧКИ


