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ALPHA evo
Intelligens kapacitás

3500 / 4100 / 5100

ALPHA evo – Ergonómia, kilátás és optimalizált kialakítás
A hosszúra nyúló permetezési napok és éjszakák, valamint a na-
gyobb munkasebességek nagyobb követelményeket támasztanak 
a kényelemmel és az egyszerű kezelhetőséggel szemben. 

A HARDI megújítja az ALPHA önjáró permetezőgép-családot: 3500 
és 4100 literes lett a tartálykapacitás és jövőbe mutató specifiká-
ciót alakítottunk ki a teljesítmény, megbízhatóság, menetjellemzők 

vonatkozásában, valamint egy még nagyobb, akár 5100 literes 
tartályméretet is elérhetővé tettünk. 

Az ALPHA evo eleje és hátulja remek egyensúlyt mutat, és a gép 
alacsony össztömeggel rendelkezik, ami optimális tömeg/kapaci-
tás arányt és magas teljesítményt biztosít, még sáros talajviszo-
nyok mellett is. Emellett a nagy, 120–165 cm-es hasmagasság 
rugalmas használhatóságot biztosít alacsony és magas állomá-

nyokban egyaránt, így például csemege kukoricában és naprafor-
góban is.

EcoDrive
Az EcoDrive menetvezérlési rendszer az új 217 vagy 245 LE-s Tier 
4 final/Stage IV motorokkal nagyobb motorrugalmasságot biztosít, 
csendesebb, és több mint 30%-kal alacsonyabb üzenanyag- 
fogyasztást tesz lehetővé, főként közúti üzemmódban.
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MŰSZAKI ADATOK

 Ì Tartály: 3500 / 4100 / 5100 l

 Ì EcoDrive motorok: Deutz 6-hengeres TCD 6.1 Stage IV 160 kW 
(217 LE) / 180 kW (245 LE) – SCR (szelektív katalitikus redukció) 
és aktív DPF (dízelrészecske-szűrő) az európai környezetvédelmi 
szabványoknak megfelelően. Sebességváltó 3 menetmóddal: közút, 
szántóföld, lejtő

 Ì Vezérlőegység: HC 9600 12.1’’-os érintőképernyő 

 Ì TurboFiller: Nagy kapacitás, egyszerű kezelhetőség

 Ì DynamicFluid4 folyadékrendszer: Rövidebb reagálási idő és 
pontosabb növényvédőszer-kijuttatás

 Ì Szabad hasmagasság: 120 / 165 cm

 Ì Nyomtáv: Manuálisan állítható híd: 182-332 cm  
Hidraulikusan állítható híd: 180-280 cm (HTA)

 Ì Szórókeretek: ALU szórókeretek: 24-44 m  
TWIN FORCE szórókeret: 18-36 m

Rálátás a munkaterületre – Az elérhető 
legjobb, „3-oszlopos kialakítás”
A „3-oszlopos koncepció” szerinti kialakítással ez a fülke minden 
irányban optimális kilátást biztosít a kezelő számára.

A több mint 320°-os akadálytalan kilátásnak köszönhetően a kezelő 
tökéletesen felügyelete alatt képes tartani a munkaterületet, kieső 
holtterek nélkül.

Kezelői biztonság és kényelem 
Az új fülkelevegő-szűrő rendszere megfelel az EN-15695 szabvány 
követelményeinek, és védi a kezelőt a por-, aeroszol- és párahatá-
soktól. A nagyteljesítményű legkondicionáló a felül és alul is elhelyez-
kedő légbeömlő nyílásokon keresztül automatikusan szabályozza a 
léghőmérsékletet. 

Deutz Stage IV / Tier 4 final motor
Vízhűtéses, hathengeres, soros elrendezésű motor turbófeltöltővel, 
töltőlevegő-hűtővel és hűtött külső kipufogógáz-visszavezetéssel 
(EGR). Kétlépcsős turbófeltöltő a legnagyobb teljesítmény érdeké-
ben. A motor kipufogógáz-utókezelését (EAT) a rendszer egészének 
legmagasabb szintű hatékonyságára optimalizálták, ezáltal mind a 
fogyasztás, mind pedig az összesített üzemeltetési költségek a le-
hető legalacsonyabb szintre szorultak. Az erőteljes DEUTZ Common 
Rail (DCR®) befecskendezőrendszer, és a menetvezérlő rendszerrel 
(EcoDrive) intelligens kapcsolatban lévő elektronikus motorvezérlés 
(EMR 4) garantálja az optimális motorműködést és az alacsony 
üzemanyag-fogyasztást. 

HARDI SprayCenter permetezésvezérlő
A kezelőülés jobb oldalán elhelyezkedő SprayCenter permetezésve-
zérlővel – a gépben rejlő lehetőségeket optimálisan kihasználva – 
minden permetezési és hidraulikus funkció a fülkéből működtethető.

Az automata kormányzáshoz hasonló intelligens funkciókat teljes 
egészében integráló HC 9600 magában egyesíti az összes elektro-
nikus funkciót, így például az AutoHeight automatikus keretmagas-
ság-állítást, az AutoSectionControl automatikus szakaszvezérlést és 
más, hasonló elemeket. 

Ezen túlmenően egy új csúcsminőségű GPS- technológia is elérhető 
lesz opcióként.

 Ì Hidraulikus nyomtávállítás 180–280 cm – menet 
közben 

 Ì FloatRide légrugózás – a nagyobb kényelem érde-
kében

 Ì Nagyobb tartály – nagyobb kapacitás

 Ì Erősebb motor, kisebb tömeg – kiváló teljesítmény 
minden körülmények között
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Az EvoCab 3-oszlopos fülkekialakítás 
optimális kilátást garantál
Az új, tágas EvoCab a HARDI egyedi fejlesztése 
jellegzetes „3-oszlopos kialakítással”, amely a 
munkaterületre való rálátás tekintetében – a több 
mint 320°-os akadálytalan látómezejével – új 
mércét állít fel.

A fülke túlnyomásos rendszerrel, a tisztalevegő-por-
szűrő rendszerrel, aeroszol- és páraszűrővel rendel-
kezik a kezelő védelme, valamint a 4-es osztálybe-
sorolás követelményeinek teljesítése érdekében.

Az új légkondicionáló rendszer intenzív klímakam-
rában végzett tesztelésen ment keresztül, hogy 
a legforróbb körülmények között is képes legyen 
biztosítani a kezelő legmagasabb szintű kényelmét.

Ergonómia
Az új EvoCab kifejlesztése során a HARDI fő célte-
rülete a kezelői ergonómia volt. Minden kapcsoló, 

amelyet menet közben kell kezelni, a vezetőhöz a 
lehető legközelebb került elhelyezésre.

Minden elsődleges kapcsolófunkció az új SprayCen-
ter permetezésvezérlőn kapott helyett, az ülés – és 
így a kezelő – közvetlen közelében. 

A másodlagos kapcsolófunkciók a tetőpanelben 
nyertek elhelyezést, a kezelő feje felett, ahol köny-
nyen elérhetők a kezelőülésből.

Optimalizált működés
Az ergonómia és a kilátás mellett – az optimali-
zált munkakörnyezet volt a harmadik fejlesztési 
célterület az EvoCab fülke kialakításakor. A kezelői 
környezet, így az automatikus légkondicionálás, a 
rendelkezésre álló tér, a zajszint vagy a 4-es osz-
tálybesorolású szűrőrendszer mind azt szolgálják, 
hogy a kezelőt maximális kényelem mellett a lehető 
legkevesebb stresszhatás érje.

EvoCab fülke
4-es osztály – Kezelői biztonság és kényelem

HARDI SprayCenter permetezésvezérlő
A kezelő minden permetezési és hidraulikus funkciót közvetlenül a fülkéből tud működtetni a jobb oldali 
kartámaszon lévő SprayCenter permetezésvezérlővel. A HC 9600 12,1”-os érintőképernyője integrálja 
az olyan elektronikus funkciókat, mint az AutoTrack, az AutoHeight, az AutoSectionControl, illetve más 
intelligens funkcióknak is felületet biztosít, így az AutoFill, AutoWash, AutoAgitation számára. 

Minden funkció teljes körűen vezérelhető a fükéből, a gépben rejlő lehetőségeket optimálisan kihasz-
nálva. 

3 menetvezérlési mód: Komfort/Normál/Teljesítmény (Comfort/Normal/Power)
A 3 menetvezérlési mód közül választhat a kezelő. Ezzel a sebességváltó működését az adott körülmé-
nyek között a számára legmegfelelőbbre állíthatja be.

www.hardi-international.com

ALPHA evo

4



Hidraulikus 
nyomtávállítás
– 180–280 cm

Hidraulikus nyomtávállítás
A FloatRide rugózással rendelkező ALPHA evo EcoDrive 
felszerelhető hidraulikus nyomtávállítási funkcióval. Az 
ilyen híd esetében a nyomtáv 180–280 cm távolság-
ban állítható (a gumiabroncsmérettől függően). 

A kezelő a fülkében elhelyezett kijelző segítségével 
tudja állítani a nyomtávot, menet közben. Ily módon 
lehetőség van a nyomtávváltoztatásra a közútról a 
szántóföldre menet, vagy kalászos gabonáról kuko-
ricára vagy zöldségnövényre történő átállás esetén, 1 
méternyi állítási lehetőséggel a minimális és maximális 
nyomtáv között.

Kényelmes kezelőülés 
A kiváló minőségű ALPHA evo 
ülés magas szintű kényelmet 
biztosít a gépben töltött hosszú 
órák alatt. Ez a teljes mértékben 
személyhez állítható légrugós ülés 
a gép rugózásával kiegészítve 
még egyenetlen terepen is kiváló 
komfortszintet biztosít.

Segédkezelői ülés 
és élelmiszertároló 
doboz
A permetezőgép-kez-
előtől balra helyezkedik 
el a segédkezelői vagy 
oktatói ülés. 

Az ülés alatt található 
az élelmiszertároló 
doboz.

Az új FloatRide rugózás
Az ALPHA permetezőgépek opcionális FloatRide légru-
gózással való felszerelésével a szokványos spirálrugós 
felfüggesztést légrugók váltják fel. Ez még jobb szóró-
keret-stabilitást eredményez, és meredek lejtőkön az 
ALPHA permetezőgépek egyensúlyának megőrzését is 
elősegíti. A vázszerkezet magassága a tartálytérfogat-
tól függetlenül változatlan marad. 

A független kerékmozgás a 185 mm-es kitérési 
mozgástartománynak köszönhetően biztosítja az 
ALPHA maximális kényelmét, még nagy munkase-
bességnél is.

Hydraulic track width adjustment

NEW ALPHA

>>180-280 cm

180 200 220 240 260 280

897281 ALPHA Track Width adjustment_gulvskilt RED.indd   2

17/11/2016   11.49
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HC 9600
A lehető legnagyobb teljesítmény és kijuttatási pontosság 
érdekében az összes fő permetezési funkció a többfunkciós, 
nyomógombos joystick vezérlőkarral és az ehhez kapcsoló-
dó HC 9600 típusú, 12,1”-os érintőképernyővel rendelkező 
permetezésvezérlő egységgel működtethető.

A HC 9600 vezérlőegység nagyteljesítményű, minden funkciót 
magába foglaló precíziós gazdálkodási eszközt jelent a 
sorvezetéshez, adatrögzítéshez, jobb áttekintést adó, osztott 
képernyős megjelenítéshez, kijuttatási jelentések készítésé-
hez, automata kormányzáshoz és még sok egyébhez.

ISOBUS-kompatibilitás
A HC 9600 kompatibilis az ISO 11783 (ISOBUS)  
virtuálisterminál-szabvánnyal. 

GPS
Alapfelszereltségben is GPS AutoSectionControl automatikus 
szakaszvezérléssel és manuális sorvezetéssel rendelkező  
ALPHA evo GPS-vevője a fülketető hátsó részén kapott helyet. 
Egy speciális konzol biztosítja, hogy a tetőt a vevőegység 
elmozdítása nélkül fel lehessen nyitni. Ez azért van így, hogy a beállítások megőrzése 
biztosítható legyen.

Egyetlen munkaképernyő
Fontos követelmény, hogy az összes lényeges információ egyetlen munkaképernyőn jelen-
jen meg. A HC 9600 munkaképernyőjén keresztül a kezelő működtetni tudja az automa-
tikus szakaszvezérlést, az automatikus magasságszabályozást, a sorvezetést, a fajlagos 
kijuttatási mennyiségek állítását és az automata kormányzást.

Teljes kontrol
integrált elektronika
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Permetezési kör

AutoFill automata feltöltés
 Ì Időtakarékos, így más feladatokra több idő marad

 Ì Az automata biztonsági elzáró érzékelő megakadályozza a túltöltést

 Ì A keverés intenzitása automatikusan csökken a maximális töltési 
hatékonyság érdekében

 Ì Kapacitás 600–800 l/perc

TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
 Ì Nagy mennyiségű, por állagú és folyékony 

permetszer bekeveréséhez 

 Ì Nagy kapacitása a garat alján elhelyezkedő 
TurboDeflector terelőelemek által 
keltett örvénylésnek és az erőteljes 
vákuumhatásnak köszönhető

AutoAgitation automata keverés
 Ì Maximális keverés, habosodás nélkül

 Ì Minimális maradék a tartályban 
a permetezés befejezésekor

 Ì Tartályszintre vonatkozó automatikus 
adatmegjelenítés a HC 9600 kijelzőn

Beállított dózis
 Ì 2 fix kijuttatási mennyiség programozható be

 Ì Gyors módosítás l/ha lépésekben

 Ì Külső kijuttatási mennyiségek 
használata lehetséges

PrimeFlow 
 Ì Nem maradnak kezeletlen területek a permetezés megkezdésekor

 Ì Lehetőség van a szórókeret-vezetékek átöblítésére 
a mosófolyadék kipermetezése nélkül

 Ì Nyomásrendszer a biztonságos és megbízható működés érdekében

 Ì A szórókeret szakaszok szélessége egyenként programozható 1-től 13 fúvókáig

Permetezés – AutoHeight
 Ì A precíz HARDI AutoHeight rendszerrel az aktív 

szórókeret-magasság a növényzetnek, vagy a 
talajfelszínnek megfelelően állítható be

 Ì A keret magasságát 3 vagy 5 ultrahangos szenzor figyeli

AutoSteering automata kormányzás
 Ì Az automata kormányzás opcionális 

felszereltségi elemként rendelhető

AutoSectionControl automatikus 
szakaszvezérlés

 Ì Igazolhatóan 3 %-os, vagy még 
nagyobb szermegtakarítás

 Ì Jelentősen csökken a gépkezelő 
munkaterhelése 

 Ì A szakaszok precíz elzárása 
egyenként beállítható

AutoWash mosófunkció
 Ì Csak a kívánt programot kell kiválasztani, 

a többi automatikusan történik

 Ì A kezelő és a traktor kezelőfülkéje nem szennyeződik

 Ì Időt lehet megtakarítani, mivel a folyamat 
a kezelőfülkéből irányítható

 Ì Hatékony, így elkerülhető a növényvédőszer 
keresztszennyezése

Dokumentálás
 Ì USB-port az adatátvitelhez

 Ì SmartReport jelentések PDF- 
formátumban

 Ì Valós idejű adatrögzítés

 Ì Az adatok átvitele 
gazdaságirányítási szoftverbe

Előkészítés

Permetezés
Be

fej

ezé
s
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TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
A HARDI TurboFiller rendszert nagy mennyiségű, por- és 
folyadék alakú vegyszer bekeverésére fejlesztettük ki. 
A rendszer nagy kapacitása az erős vákuumnak és a 
betöltőgarat alján elhelyezkedő TurboDeflektor által 
létrehozott erős folyadékörvénylésnek köszönhető.

A szállítási helyzetből a 95 cm-es betöltési magasságra 
való átállítás egy, a szállítási helyzetet automatikusan 
reteszelő, rugóterhelésű konzol segítségével történik.

A multifunkciós, 3-szelepes vezérlőegység és egy 
tisztító csővezeték teszi egyszerűvé és hatékonnyá 
a vegyszerbetöltést. A vegyszergöngyölegek kimo-
sását és a TurboFiller rendszer tisztítását egy forgó 
öblítőfúvóka végzi.

HARDI 464 szivattyú: 464/10, 280 l/perc / 464/12, 334 l/perc 
A nagyobb méretű permetezőgépek által támasztott követelményeknek 
való megfelelés és a hosszabb élettartam érdekében fejlesztettük ki a 
HARDI 464 típusú szivattyút. A nyomásesés mérséklését a membrán feletti 
áramlás javításával sikerült elérni. A karbantartás egyszerűsítése érdeké-
ben a szivattyún integrált emelőhorgokat helyeztünk el, és az elöl és hátul 
történő zsírzás megkönnyítésére két zsírzószem helyét is megváltoztattuk. 
A műszaki élettartam meghosszabbítása érdekében az 
öntvény hajtókar-támasztógyűrűt is átalakítottuk. 
A legszembetűnőbb változást az új burkolatok 
jelentik, amelyek a sár és víz rendszerbe 
történő bejutásától védik a szivattyút.

 Ì Önfeltöltő

 Ì Károsodás nélkül járhat szárazon

 Ì Könnyen szervizelhető

 Ì Külső kenéssel ellátott forgattyúház

Folyadékrendszer AutoWash mosófunkció
 Ì Csak a kívánt programot kell kiválasztani, 

a többi automatikusan történik

 Ì A kezelő és a traktor kezelőfülkéje nem szennyeződik

 Ì Időt lehet megtakarítani, mivel a folyamat 
a kezelőfülkéből irányítható

 Ì Hatékony, így elkerülhető a növényvédőszer keresztszennyezése

 Ì A permetezési munka végén elhanyagolható  
a maradék mennyisége
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EasyClean szűrő
Az EasyClean szűrő egy nagykapaci-
tású szívóági szűrő. A szűrő állapota 
folyamatos felügyelet alatt tartható a 
SafeSpray vákuummérő segítségével. 

Ezáltal biztosítható, hogy a szűrő tisz-
títása akkor és csakis akkor történjen, 
amikor erre szükség van. A szűrő 
tisztításakor a kezelőnek mindössze 
90°-kal el kell fordítani a fedelet. Ezzel 
elzárja a főtartály szelepét a szűrő alján, 
és kinyitja a szűrőt a vizsgálathoz.

A DF4 dinamikus folyadékrendszer 
működése 4 érzékelőre épül.
Az ALPHA evo folyadékrendszere egy új koncepciót testesít meg, 
amely a rövidebb reakcióidők, és ebből adódóan precízebb szántó-
földi kijuttatás érdekében került kifejlesztésre. 

Az ALPHA evo új, erőteljes motorváltozatai és a hidrosztatikus 
sebességváltómű új vezetési stílust hoztak, gyakoribb sebesség-
változásokkal és intenzívebb gyorsításokkal. Ezek olyan tényezők, 
amelyek a GPS-alapú keretszakasz-vezérléssel együtt komoly 
kihívásokat jelentenek a folyadékrendszer működése szempontjából.

A hagyományos folyadékrendszerben a szabályozás olyan adatok 
visszacsatolása alapján történik, amelyek korábban változtak meg. 
Például megnövekedett a fordulatszám, és röviddel ezután a folyadé-
káram már túl nagy lesz a fúvókáknál. Ezt érzékelve a permetezőgép 
vezérlőegysége leszabályozza a nyomást, de közben a fajlagos 
kijuttatási mennyiség már túllépte a kívánt értéket.

A DynamicFluid4 folyadék rendszer kiszámítja a megnövekedett 
fordulatszám következményeit, és azonnal végrehajtja a szabályo-
zást. A DynamicFluid4 megelőző beavatkozása a folyadék rend-
szerbe épített 4 érzékelőn alapul, amelyek mérik a fordulatszámot, 
a szabályozó szelepek pozícióját, a folyadékáramot és a nyomást. 

Ennek köszönhetően az új szoftverrel és az egyedülálló kerámia 
szabályozó szeleppel együtt a DynamicFluid4 a kijuttatási mennyiség 
olyan precíz szabályozását nyújtja, amely jelenleg elérhető legjobb 
működést garantálja.

Stabilitás és biztonság
A DynamicFluid4 folyadék rendszer mindegyik érzékelőjének 
megvan a saját feladata, azonban egymás tartalékaként is funkcio-
nálnak (vészüzemmód), így a szabályozás folyamatos. Ezzel együtt 
a szabályozás – az egyik érzékelő kiesése esetén – akár kézzel is 
végezhető.

CyclonFilter ciklonszűrő
A nyomóágban lévő ciklonszű-
rő egy egyedülálló öntisz-
tuló szűrő, nagysebességű 
örvényléssel, amely jelentősen 
megnöveli a szűrő tisztítókapa-
citását.

Ezen kívül a CyclonFilter szűrő 
rendelkezik egy egyedi rásegíté-
si üzemmóddal, amely lehetővé 
teszi a szűrő átöblítését szükség 
esetén.

Munkazóna
A folyadékrendszer 
működtethető a kez-
előfülkéből vagy a gép 
mellől, a talajszintről 
is, a TurboFiller melletti 
vezérlőegységről.

DynamicFluid4
A folyadékrendszer

lassú
mérsékelt

gyors

Nagyfokú megbízhatóság a 
kerámia szelepekkel, 
nincsenek szivárgások, és 
hosszabb az élettartama

Gyorsabb - Akár 7-szer 
gyorsabb, mint az ISO/ 
EN szabvány által 
megkövetelt szint

Előre gondolkodás - A 
táblaszéleken a rendszer 
kiszámolja és előre megtervezi 
a következő fogás megkez-
désekor szükséges megfelelő 
kijuttatási mennyiséget

Gyors reagálás - Elinduláskor 
azonnal és késedelem nélkül, 
és a kívánt kijuttatási mennyi-
séggel

Precíz - Másodpercenként 20 
mérést és kalkulációt végez

Rugalmas - A szabályozás 
követi a sebesség változásait, 
pl. akadályokon való 
áthaladás a szántóföldön

Nagy szabályozási 
tartomány 0 - 500 
l/min érték között

Automata Szórókeret Szakasz 
Vezérlés - szenzorok jeleit 
használja, pl. a szórókeret 
szakaszok elzárása

www.boom-performance.com 9



ALPHA EVO 3500 / 4100 / 5100

Nyomtávszélesség manuálisan állítható híddal
HÍDMÉRET, CM Max. 

sebességGumiabroncsok S híd M híd L híd XL híd

300/95 R52 opció 182-205 201-237 225-276 266-317 40 km/h

340/85 R48 opció 182-205 201-237 225-276 266-317 40 km/h

380/90 R46 
alapfelszereltség 182-205 201-237 225-276 266-317 40 km/h

420/80 R46 opció 182-205 201-237 225-276 266-317 40 km/h

460/85 R38 opció 191-214 210-246 234-285 275-326 40 km/h

480/80 R42 opció 191-214 210-246 234-285 275-326 40 km/h

520/85 R38 opció 197-220 216-252 240-291 281-332 40 km/h

Minden nyomtávszélesség normál kerékeltolással és normál, 120 cm-es hasmagassággal kerül megállapításra.

Mellsőkerék-kormányzás – közúti 
közlekedés esetén

4-kerékkormányzási üzemmód – 
szántóföldi üzemmód

Oldalazó kormányzás – kivételes körülmények esetén és manő-
verezésnél

3 féle kormányzási mód
Állandó 4-kerékhajtással az ALPHA evo 2- vagy 4-kerékkormányzási üzemmódban képes működni.

Hasmagasság
Az alapfelszereltségű gépen a szabad hasma-
gasság 120 cm. 

Az ennél magasabb hasmagasság opcióként 
áll rendelkezésre. Ezzel az opcióval a szabad 
hasmagasság szabványos gumiabroncsokkal 165 
cm-re növelhető.

Egyszerű kezelés és manőverezés
A négykerékkormányzást egy lábpedállal lehet 
aktiválni.

A hátsó kerekek visszaigazodása automatikus, és 
közúti közlekedéshez reteszmechanizmus rögzíti 
a hátsó kerekeket.

Táblavégi fordulóknál a négykerék-kormányzás 
rendkívül kíméletes a növényállományhoz, együt-
tal nagyon kis fordulási sugarat tesz lehetővé.

Nagy kapacitás
Két spirálrugó a mellső hídon és egy a hátsó 
hídon kiemelkedően jó menettulajdonságokat 
eredményez, és mérsékli a kezelő elfáradását.

Kormányzás

www.hardi-international.com

ALPHA evo
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6-hengeres Deutz motor

 Ì Az ALPHA evo meghajtásáról az európai környezetvédelmi szabványoknak megfelelő, a következő 
paraméterekkel rendelkező Deutz motor gondoskodik: TCD 6.1 L6 160 kW (217 LE) Stage IV / Tier 4 
final és Tier 3a vagy 180 kW (245 LE) / Stage IV / Tier 4 final – SCR (szelektív katalitikus redukció) és 
aktív DPF (dízelrészecske-szűrő)

 Ì  Vízhűtés, 6-hengeres motor, turbófeltöltő, közös nyomócsöves befecskendezés 

 Ì A ventilátort folyadékos tengelykapcsoló hajtja, amely erőteljes hűtőhatást biztosít, és jelentősen 
mérsékli a fülke zajszintjét 

 Ì Menetsebesség-tartás, ECO közúti üzemmód

 Ì Sauer Danfoss hidraulikus szivattyú és Poclain hidromotorok

 Ì EcoDrive sebességváltómű a lehető legalacsonyabb motorfordulaton történő üzemelés érdekében, 
hidrosztatikaszivattyú: 

 - A nagyteljesítményű hajtásrendszer két változata is igényelhető opcióként: +50% nyomaték és 
+25% nyomaték

Nagyteljesítményű 
hajtásrendszer
Opcióként a sebességváltómű nagy-
teljesítményű változata is igényelhető, 
amelyben a hátsó kerekek hidro-
motorjai nagyobbak, és az igényelt 
változattól függően 25 vagy 50%-kal 
több nyomatékot képesek leadni 
szántóföldi üzemmódban.

Hegymenet
Az esetleg megcsúszó kerekek-
re jutó nyomaték korlátozott. 
Hátul nagy, elöl kis nyomaték.

Normál előremenet
Az olajszállítás elöl és 
hátul megegyezik.

Lejtmenet
A lejtmenet maximális kontrollja érdekében 
az erőátvitel elöl nagy, hátul kis nyomaték-
ra van beállítva.

A motor
TCD 6.1 L6 Stage IV / Tier 4 Final / Tier 3a

Joystick

Sauer hydraulic 

Antriebsdrehschalter 

pump x 2

Poclain 
hydraulic 
motor x 4

DEUTZ engine
Tier 4 Final

Engine speed

Engine rev control

Cruise control
speed regulator
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EcoDrive
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Szorítsa vissza a permetezési költségeit …
Vigye fel az adatait a www.hardi-twin.com honlapon, és 
kimutatjuk Önnek, hogy mennyi pénzt tud megtakarítani a 
permetezési költségei visszaszorításával.

www.hardi-twin.com

A harmadik generációs HARDI TWIN rendszer – felülmúlhatatlan kapacitás és 
kijuttatástechnológia az időjárástól való függetlenséggel párosítva.

A legnagyobb kihívást az időjárási körülmények miatti időzítés jelenti
Vegye kézbe az irányítást. A HARDI TWIN rendszerrel a levegő segítségével lehet úrrá a szél káros 
hatásán. A kezelő szabályozhatja a légáram sebességét és irányszögét, miáltal biztosítható a növé-
nyek teljes felületi lefedettsége.

Az ideális nagy teljesítményű megoldás
A hagyományos permetezőgépek esetében az elsodródás olyan mértékű lehet, hogy a kezelőnek 
esetleg abba is kell hagynia a munkát. Az elsodródás hatékony kézben tartásával a kezelő sokkal 
biztosabban képes elvégezni a permetezési feladatot.

Az esetek túlnyomó többségében a gazdálkodóknak a TWIN rendszerű permetezőgéppel legalább 
kétszer annyi permetezésre alkalmas óra áll rendelkezésére a megfelelő permetezésre, mint a 
hagyományossal. 

A TWIN FORCE 18 és 36 m közötti szélességgel rendelhető.

Akár 100%-kal nagyobb permetezési kapacitás 
Az időzítés mindennél fontosabb! Az eredmények azt mutatják, hogy 2015 tavaszán a szélviszonyok 
a hagyományos rendszerek számára mindössze 31 napon tették volna lehetővé a permetezést, míg 
a TWIN Force használatával több mint 45 további napon volt erre adott a lehetőség. Mindemellett 
nagyobb munkasebesség tartható, és a csökkentett vízfelhasználás miatt kevesebb töltési idővel kell 
számolni.

Több permetezési lehetőség, csökkentett elsodródás, csökkentett vegyszerfelhasználás, pontosabb 
kijuttatás, nagyobb munkasebesség és összességében hatékonyabb munkavégzés! HARDI TWIN 
FORCE

Akár 30%-kal is csökkenthető a vegyszerfelhasználás 
Az évek során sok kísérlet igazolta a TWIN rendszer jobb vegyszerhatékonyságát. Ezzel a rendszerrel 
lehetőség van a kijuttatási mennyiségek finomítására, és némely területen az egész permetezési 
szezonra vonatkoztatva 30%-os csökkenést is elértek a vegyszerfelhasználásban.

TWIN szórókeret
A világ leg jobb kijuttatási rendszere

A TWIN RENDSZER ELŐNYEI:

 Ì Kisebb mértékű elsodródás

 Ì Akár 30%-kal is csökkenthető a vegyszerfelhasználás

 Ì Jobb a permetszer növényállományba történő penetrációja

 Ì A permetezés gazdaságosabb

 Ì A vízfelhasználás alacsonyabb

 Ì Nagyobb kapacitás

 Ì Hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás

 Ì A TWIN rendszerben több mint 30 éves tapasztalat testesül 
meg

 Ì A keretszárnyak lefelé billentésének lehetősége és AutoTerrain 
rendszer a kiemelkedő szórókeret-stabilitás érdekében

 Ì Hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás a pontos 
kijuttatás érdekében

 Ì Új csukódási rendszer, valamint a tartósabb és kisebb tömegű 
kialakítás érdekében az alumínium széles körű felhasználása a 
külső keretszárnyszakaszokon

 Ì Manuális működtetés üzemzavar esetén

 Ì Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek és az 
AutoHeight érzékelőknek köszönhetően

www.hardi-international.com

ALPHA evo
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A két nagyteljesítményű ventilátor a bal és a jobb szóró-
keretszárnyat látja el levegővel. A két ventilátor által lét-
rehozott nagy légmennyiség nagyobb munkasebességet 
tesz lehetővé problémás időjárási körülmények mellett 
is. A ventilátorok egyenként 2000 m3/h légszállítási 
teljesítményt képviselnek.

A levegőfüggöny és a permetezési sík egymáshoz 
viszonyított szöge fontos és megkülönböztető jellemzője 
a HARDI TWIN permetezőknek. 

Ez teszi lehetővé a még pontosabb kijuttatást a ter-
ményhez és az időjárási körülményekhez igazodóan.

30 cm

40° 30° ¯

LÉGÁRAM KIKAPCSOLVA
LÉGÁRAM BEKAPCSOLVA
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Alumínium szórókeret-szerkezet (TR4 24 – 33 m)Belső bordás profilok metszete Alumínium szórókeret-szerkezet (RHA 36 – 40 m és RA 42 – 44 m)

Alumínium
Az alumínium szórókeretek 4 vagy 5 alumíniumcső által alkotott 
háromdimenziós rácsszerkezetből épülnek fel. A profilok belső 
bordázattal rendelkeznek, ami fokozza a szerkezet szilárdságát, 
ugyanakkor a keret a korróziónak is kiválóan ellenáll.

Az alumínium szórókeretek PENTANOZZLE fúvókatartókkal vannak 
felszerelve.

Az ALPHA evo 24–44 méteres Pommier alumínium szórókeretekkel 
rendelhető.

Opcióként szórókeretvilágí-
tás is rendelkezésre áll.

Alumínium szórókeretek

www.hardi-international.com

ALPHA evo

14



Tartály, liter 3500 4100 5100

Szivattyúk, típus – l/perc
464/10: 280 (540) - 
464/12: 334 (540)

464/10: 280 (540) - 
464/12: 334 (540)

464/10: 280 (540) - 
464/12: 334 (540)

Szórókeretek Alu, Twin Force Alu, Twin Force Alu, Twin Force

Motor: 6-hengeres Deutz - 217 LE / 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) az adott ország előírásaitól 
függően

Alap Alap N/A

Motor: 6-hengeres Deutz - 245 LE / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) az adott ország előírásaitól függően Opcionális Opcionális Alap

Hidrosztatikus 4-kerékhajtás (29 vagy 40 km/h) EcoDrive alap EcoDrive alap EcoDrive alap

Spirálrugós felfüggesztés Alap Alap N/A

Pneumatikus FloatRide rugózás Opcionális Opcionális Alap

Kormányzás 4-kerékkormányzás 4-kerékkormányzás 4-kerékkormányzás

Mechanikus nyomtávállítás, cm
Alap, 40 cm-es 

tartomány
Alap, 40 cm-es 

tartomány
Alap, 40 cm-es 

tartomány

Hidraulikus nyomtávállítás (HTA) – elektronikus vezérlés, 1,80 – 2,80 m (csak FloatRide-dal) Opcionális Opcionális Opcionális

Fordulási sugár 200 cm-es nyomtávval (vázközép), cm 462 462 530

Tömeg (alapgép üresen)*, kg 9.450 9.470 11.600

Mellsőhíd-terhelés, alapgép szállítási helyzetben (üresen)*, kg 5490 5490 6.900

Hátsóhíd-terhelés, alapgép szállítási helyzetben (üresen)*, kg 3.960 3.980 4.700

Teljes hossz*, m (A) 9,5 9,5 10,23

Teljes magasság*, m (B) 390 390 390

Szélesség ALU szórókerettel (24–44 m), m (C) 2,55 2,55 2,55

Szélesség TWIN FORCE szórókerettel (24–30 m), m (C) 3,00 3,00 3,00

Szélesség TWIN FORCE szórókerettel (32–36 m), m (C) 3,34 3,34 3,34

Nyomtáv manuálisan állítható híddal** (380/90 R46), cm (D) 182-329 182-329 182-329

Nyomtáv HTA híddal** (380/90 R46), cm (D) 180 – 280 180 – 280 180 – 280

Tengelytáv, cm (E) 370 370 430

Hasmagasság (380/90 R46), cm (F) 120 120 125

Öblítőtartály, l 410 410 600

Üzemanyagtartály, l 320 320 400

Feltöltési teljesítmény (víz), l/perc 800 800 800

Feltöltési teljesítmény (TurboFiller), l/perc 120 120 120

* A méret- és tömegadatok az ALPHA evo 36 m-es TWIN FORCE szórókerettel, 380/90 R46 méretű gumiabroncsokkal és 120 cm-es hasmagassággal rendelkező változatára 
vonatkoznak
** A minimális nyomtávszélesség szélesebb gumiabroncsok esetében nagyobb (hídtipustól függően)

Műszaki adatok

A

B

E

F

D

C
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Kiváló felületkezelés
A csúcstechnológiás felületkezelés 13 kezelést foglal magába, beleértve egy előkezelést és 
az összes fődarab porfestését is.

A csavarok, anyák és kötőelemek Delta-Magni kezelése mellett minden termékünk fokozott 
korrózióvédelemben részesül.
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HARDI INTERNATIONAL A/S 
A HARDI INTERNATIONAL A/S egy nemzetközi cégcso-
port, amelynek alap filozófiája a felhasználói igények 
olyan minőségi termékekkel történő kielégítése, amelyek 
biztosítják a növényvédőszerek hatékony, pontos és precíz 
kijuttatását. A világ minden részére kiterjedő disztribúciós 
és értékesítési hálózatunk több mint 100 országban van 
jelen, ahol vállalatunkat importőrök, márkaképviselők és 
viszonteladók képviselik. Ezek Svédországban, Norvégiá-
ban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Franciaország-
ban, Spanyolországban, Észak-Amerikában, Németország-
ban és Ausztráliában találhatók.

1957 óta a HARDI elkötelezett aziránt, hogy a terméke-
ivel megfeleljen a hatékony és precíz növényvédelemre 
vonatkozó, folyamatosan szigorodó elvárásoknak. A HARDI 
a növényvédőszer-kijuttatási technológiák terén irányadó 
piaci szereplő. Ennek a pozíciónak az eléréséhez elen-
gedhetetlen fontosságúak a folyamatos fejlesztések és az 
innovációk. A HARDI elkötelezett a növényvédelem hosszú 
távú jövője iránt.

Teszteljárások
A HARDI INTERNATIONAL A/S-ből kikerülő permetezőgé-
pek a legszigorúbb minőségi szabványoknak megfelelő 
ellenőrzésen esnek át.

Az összeszerelő soron dolgozó szakembereink az egye-
sült-királyságbeli NSTS (Nemzeti Permetezőgép-tesztelési 
Rendszer) és a német JKI (Julius Kühn Intézet) akkre-
ditációjának egyaránt megfelelnek. Ez biztosítja, hogy 
a gazdálkodók a legjobb minőségű permetezőgépeket 
kapják tőlünk.

HARDI
A Permetezőgép 

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Tel.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.dk #HARDIsprayers


