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Koncepció
Az agrotechnológiai gyakorlat folyamatosan változik. A gazdálkodók naponta szembesülnek a kapacitás növelését és az üzemeltetési költségek csökkentését megkövetelő kihívásokkal. A HARDI annak
érdekében fejlesztette ki a COMMANDER vontatott szántóföldi permetezőgépeket, hogy Ön meg tudjon
felelni ezeknek a kihívásoknak.

A COMMANDER egy csúcskategóriás gép, amely a komoly elvárásokat támasztó gazdálkodók számára
készült. A gép bal oldala – ahol az összes elsődleges fontosságú kezelőszerv található – kiváló példája
a funkcionális felépítésnek.
Ismerkedjen meg közelebbről azon funkciók némelyikével, amelyek a COMMANDER-t a vontatott szántóföldi permetezőgépek között jelenleg a legjobb választássá teszik.

A COMMANDER tervezésekor azt tartottuk szem előtt, hogy a gép világszerte elégítse ki a modern professzionális gazdálkodók igényeit. Ettől a permetezőgéptől azt várják el, hogy élen járjon a kapacitás,
megbízhatóság, biztonság terén, és optimális, egyszerű kezelhetőséget és preciz kijuttatást garantáljon.
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Intelligens permetezés - Profiknak
A Permetezési Kör a permetezési feladat előkészítéséhez, végrehajtásához és befejezéséhez
szükséges funkciókat foglalja össze, valamint azt
szemlélteti, hogy miként segítik a kezelőt COMMANDER intelligens vezérlőegységei: a HC 8600
és a HC 9600.

TWIN FORCE
A világ legjobb permetezőrendszere segítséget
nyújt Önnek ahhoz, hogy akár 30%-kal csökkentse a növényvédőszer-költségeket, valamint
nagyobb sebességgel és kisebb elsodródással
dolgozhasson, ami a gép kapacitását akár 100%kal is növelheti. A TWIN rendszer segítségével növelhető a permetezéshez rendelkezésre álló idő,
mivel a permetezést szelesebb időben is lehetővé
teszi, és így megkönnyíti az Ön munkáját.

DynamicFluid4 folyadékrendszer
A COMMANDER DynamicFluid4 folyadékrendszere új mércét állít fel a precizitás és a kapacitás
terén. Ez a technológia a folyadékrendszerbe
épített 4 érzékelőre épül, amelyek a jeleiket a
permetezőgép vezérlőegységébe küldik, hogy az
az optimális szabályozáshoz szükséges adatokhoz
jusson.

MŰSZAKI ADATOK
ÌÌ Tartály: 3300 / 4500 / 5500 / 7000 l
ÌÌ Vezérlőegység: HC 6500, HC 8600, HC 9600 vagy ISOBUS
ÌÌ TurboFiller: Integrált vegyszerbekeverő, nagy kapacitás
ÌÌ Folyadékrendszer: DynamicFluid4 – rövidebb reakcióidő és
precízebb szántóföldi vegyszerkijuttatás
ÌÌ Nyomkövetés: SafeTrack (opció)
ÌÌ Híd: Állítható (1,8-2,25 m)
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ÌÌ Szórókeretek:
DELTA: kompakt és nagyteljesítményű,18-24 m
DELTA FORCE: a nagyobb sebesség és a jobb teljesítmény érdekében,
24-39 m
TWIN FORCE: légrásegítéses szórókeretek, 18-36 m
TERRA FORCE: Nagy igénybevételre, nagy teljesítményre,
DynamicCenter, AutoTerrain (opció), 36-42 m

„Alkalmazza a jövő technológiáját”
az integrált elektronikával
– HC 8600 és HC 9600
A HC 8600 és HC 9600 vezérlőegység nagyteljesítményű, minden funkciót magába foglaló
precíziós gazdálkodási eszközt jelent a gazdálkodók számára, többek között a sorvezetéshez,
adatrögzítéshez, kijuttatási jelentések készítéséhez vagy az automata kormányzáshoz.

ÌÌ Kapacitás
ÌÌ Megbízhatóság
ÌÌ Biztonság
ÌÌ Optimalizált működés
ÌÌ Precizitás
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Vázszerkezet

Nagysebességű haladáshoz tervezve
A COMMANDER erősített vázszerkezetét és hídjait
a legnagyobb igénybevételt jelentő szántóföldi és
közúti körülmények között történő, nagy haladási
sebességre terveztük, így ezek a gépek készen
állnak a professzionális gazdálkodók által támasztott legnagyobb elvárások teljesítésére.
A platform kompakt és nagyon könnyen megközelíthető, így akadálytalan hozzáférést biztosít a
permetlétartály nyílásához. A hátsó lemez és a
padlólemez eltávolítható, így könnyen elérhetővé
teszi a folyadékrendszer és az elektromos rendszer alkatrészeit.

Alacsony tömegközéppont
A kizárólag acélelemekből összeállított vázszerkezet a polietilén tartállyal tökéletes összhangban, a lehető legmélyebben van elhelyezve, ami
alacsony tömegközéppontot biztosít.
Az 500 literes tisztavizes tartály a hátsó híd felett
található, és ezáltal extra stabilitást nyújt.

Rugózott keréktengely és vonórúd
A HARDI COMMANDER opciós felszereltségként rendelhető egyedülálló hidraulikus
lengéscsillapító rendszerrel is. Az erős hidraulikus munkahengerek felveszik a lökésszerű
terhelést, és nem engedik átterjedni a szórókeretre és a traktorra. Ez kiváló menettulajdonságokat biztosít nagy vonulási és munkasebesség esetén.
A COMMANDER 7000 literes változatán az alapfelszereltség részét képezi a teljesen
rugózott vonórúd és keréktengely. Az 5500 literes változaton a keréktengely-rugózás
opcióként rendelhető. A permetezőgépről a vonórúdon át a traktorra ható összes felfelé
és lefelé irányuló terhelést az alvázba épített gumiblokkok csillapítják.
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Csúcsminőségű felületkezelés
Az alváz és az egyéb acél alkatrészek cink-foszfát
fürdős kezelést kapnak, amit csúcsminőségű
porfestés követ. Ez a felületkezelés kiváló védelmet biztosít a vegyszerek és az időjárás korrozív
hatásaival szemben.
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SafeTrack
A COMMANDER rendelhető az opciós HARDI SafeTrack kormányzásrendszerrel is. Ez a forradalmi funkció más hagyományos rendszerek előnyeit egyetlen, kiválóan működő rendszerben
ötvözi. A HARDI SafeTrack funkcióval nem kell kompromisszumot kötnie a szűk fordulás és a
stabilitás között.
A rendszer minimális taposási kárt biztosít biztonságos és kezelőbarát működéssel kombinálva. Egy számítógép folyamatosan figyeli a haladási sebességet és a fordulási sugarat annak
érdekében, hogy a nyomkövető rendszer által végrehajtott korrekció mindig a lehető legbiztonságosabb legyen.
A SafeTrack garantálja, hogy a szórókeret mindig 100%-ban merőlegesen álljon a művelőnyomokra. Ez a táblaszéli fordulók során is tökéletes kijuttatást biztosít.

Hosszított vonórúd
Az 5500 és a 7000 literes változaton az alapfelszereltség részét képezi a hidraulikusan működtethető támasztóláb, amely a traktor egyik kihelyezett
hidraulika szelepével működtethető. Ez biztosítja a
permetezőgép könnyű és biztonságos fel- és lecsatlakoztatását.
Az 5500 és a 7000 literes tartállyal, 36 m-es TWIN
szórókerettel rendelkező változatoknál opcióként
hosszított vonórudat kínálunk.
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Minden körülmények között biztonságos
Ha a traktorkezelő pl. 15 km/h sebességnél próbál meg 90° fokos
fordulót végrehajtani, akkor a SafeTrack rendszer automatikusan
feldolgozza az adatokat és – a felborulás megakadályozása érdekében – egyenesbe kormányozza a permetezőgépet.
97814500

A SafeTrack koncepció trapézkarokkal ellátott egyedülálló geometriája akár 6 méteres fordulási sugarat is lehetővé tesz.
Közúti vonulás üzemmódban a SafeTrack funkció automatikusan
rögzíti a vonórudat az egyenes helyzetben.
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Munkazóna
A COMMANDER olyan munkazónával rendelkezik,
ahonnan az összes munkafolyamat vezérlése
könnyen megvalósítható. A permetezőgép működtetéséhez szükséges összes funkció kezelőeleme
megtalálható ezen a helyen, és minden egyszerűen és logikusan működtethető. A nagyméretű
biztonsági tárolórekesz közvetlenül a munkazóna
felett található a tisztavizes tartállyal együtt.

SmartValve elosztószelepek
A permetezőgép feltöltése vagy öblítése során
szükséges összes alapvető funkció a munkazóna
központi részén található. A logikusan elhelyezett
és könnyen értelmezhető szimbólumokkal ellátott
működtető karok rendkívül megkönnyítik a rendszer használatát, és ez nagymértékben csökkenti
az előkészítéshez szükséges időt.

TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
A HARDI TurboFiller vegyszerbekeverő nagy
mennyiségű por állagú és folyékony növényvédőszer kezelésére lett kifejlesztve. A nagy
kapacitása a tartály fenekén forgó keverőtárcsa
által kevert víz örvénylő hatásával kombinált erős
vákuumnak köszönhető.
Nagy keverési kapacitás
A vegyszerbekeverő nagy nyomású folyadék
segítségével kelt erős örvénylést a tartályban.
Ennek az erős keverőhatásnak köszönhető, hogy
bármilyen por állagú, vagy folyékony halmazállapotú vegyszer bekeverése még azelőtt
megtörténik, hogy a permetlé tartályba kerülne.

Nyomóág

Szívóág
Szívás a permetlé tartálybó

Permetlétartály öblítés

l

Szívás a tisztavizes tartálybó

l

Nyomás alatti leürítés
Feltöltés

Felszívás külső forrásból

Permetezés

HARDI 464 szivattyú
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 érdekében 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.
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A legszembetűnőbb változást az új burkolatok jelentik, amelyek
a sár és víz rendszerbe történő bejutásától védik a szivattyút.
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Önfeltöltő
Károsodás nélkül járhat szárazon
Könnyen szervizelhető
Külső kenéssel ellátott forgattyúház
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Nagyfokú megbízhatóság a
kerámia szelepekkel,
nincsenek szivárgások, és
hosszabb az élettartama

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

Nagy szabályozási
tartomány 0 - 500
l/min érték között
Rugalmas - A szabályozás
követi a sebesség változásait,
pl. akadályokon való
áthaladás a szántóföldön
lassú
kelt
mérsé
gyors

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

DynamicFluid4

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

A folyadékrendszer

A DF4 dinamikus folyadékrendszer
működése 4 érzékelőre épül.
A COMMANDER folyadékrendszerét a rövidebb reakcióidők és az ebből adódó precízebb szántóföldi kijuttatás érdekében fejlesztettük ki.
Az új fejlesztésű fokozatmentes CVT sebességváltóval felszerelt
nagyteljesítményű traktorok új vezetési stílust hoztak, gyakrabban
változó sebességgel és agresszívebb gyorsítással. Ezek olyan
tényezők, amelyek a szórókeret GPS-alapú szakaszvezérlésével
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
folyadékáram 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 rendszer előre számol a megnövekedett fordulatszám következményeivel, és azonnal végrehajtja a szabályozást. A
DynamicFluid4 proaktív működése a folyadékrendszerben elhelyezett
4 érzékelőn alapul. Ezek a fordulatszámot, a szabályozószelepek
helyzetét, az átfolyást és a nyomást érzékelik. Egy új, specifikus

A COMMANDER szűrőrendszere
az egyedülálló HARDI
EasyClean szűrőből és a
CyclonFilter ciklonszűrőből áll

bar

28053400
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EasyClean szűrő
Az EasyClean szűrő egy nagykapacitású szívóági szűrő. A szűrő állapota
folyamatos felügyelet alatt tartható a
SafeSpray vákuummérő segítségével.
Ezáltal biztosítható, hogy a szűrő tisztítása 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.

Precíz - Másodpercenként 20
mérést és kalkulációt végez
Gyors reagálás - Elinduláskor
azonnal és késedelem nélkül,
és a kívánt kijuttatási mennyiséggel

szoftvernek és az új, egyedi kerámia szabályozószelepnek is köszönhetően a DynamicFluid4 nagyon pontosan tudja tartani a fajlagos
kijuttatási mennyiséget, amivel a jelenleg elérhető legjobb működést
nyújtja.

Stabilitás és biztonság
A DynamicFluid4 érzékelők mindegyikének megvan a saját, egyéni
feladata, de meghibásodás esetén helyettesítik is egymást a
szabályozás folyamatossága érdekében. A manuális szabályozás
lehetősége is adott.

CyclonFilter ciklonszűrő
A nyomóágban lévő ciklonszűrő egy egyedülálló öntisztuló szűrő, nagysebességű
örvényléssel, amely jelentősen
megnöveli a szűrő tisztítókapacitását.
Ezen kívül a CyclonFilter szűrő
rendelkezik egy egyedi rásegítési üzemmóddal, amely lehetővé
teszi a szűrő átöblítését szükség
esetén.
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Teljes kontroll

HC 6500
A kifejezetten permetezéshez kifejlesztett HC 6500 világszerte
évek óta bizonyítja egyszerű és praktikus használhatóságát. A
színes kijelző és a HARDI JoyStick vezérlőkaros működtetés,
valamint a felhasználóbarát kezelői menü a COMMANDER-t
egyértelműen kiváló választássá teszi.
A funkcionalitás vonatkozásában nem kötöttünk kompromis�szumokat, hogy más munkagépek igényeihez alkalmazkodjunk.
Az optimális ergonómiai kialakítás teljesíti a hosszú munkaórák
miatt és a könnyű kezelhetőség érdekében támasztott elvárásokat.
Az összes nyomógomb logikus elrendezésű, és harmonizál a
hozzá tartozó funkcióval. Például a permetezés minden gyakran
használt funkció nyomógombja a HARDI JoyStick vezérlőkaron
található, így ezek a funkciók anélkül működtethetők, hogy a
gépkezelőnek fel kellene emelnie a karját a kartámaszról. Annak
érdekében, hogy a permetezőgép és a traktor közötti csatlakoztatást a lehető legkönnyebben és legegyszerűbben lehessen
végrehajtani, ehhez mindössze egyetlen kábelre van szükség.
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A legtöbb gazdálkodó kifejezetten
igényli, hogy az összes fontos információ
egyetlen képernyőről legyen leolvasható.
A HC 8600 és a HC 9600 vezérlőegységek színes, nagyfelbontású kijelzőkkel
rendelkeznek, amelyek nagyon könnyen
kezelhetők, és optimálisan integrált áttekintő nézetet biztosítanak a permetezési
feladat maximális kézben tartásához.

Integrált elektronika
A munkavégzési nézeten keresztül a
gépkezelő működtetheti az AutoHeight
automatikus keretmagasság-állítást,
az AutoSectionControl automatikus
szakaszvezérlést, valamint a sorvezetést
és a kijuttatási mennyiség szabályozást
is. Amikor a sorvezetési funkció aktív, a
nézet 2D és 3D között váltható. A jobb
áttekinthetőség érdekében a HC9600
osztott képernyőn is képes megjeleníteni
az információkat.
Adatkezelés és adatátvitel
A HC 8600 és a HC 9600 alapfelszereltségben az adatátvitelt szolgáló USB-portokkal és Wi-Fi adapterrel is rendelkezik.
Jellemző
Kijelző mérete
Regiszterek száma
Kihelyezett hidr. szelepek max. száma
Alfanumerikus billentyűzet
ISOBUS univerzális terminál
USB port
AutoSectionControl automatikus
szakaszvezérlés
Sorvezetés
Kijuttatási térkép
Adatrögzítés
Változtatható menny. kijuttatás
Smart Report™
Keretmagasság-szabályozás
AutoSteer kormányzás
OptRx® növényérzékelők
Kameratartó

Ez leegyszerűsíti az adatokhoz való hozzáférést, mivel egyszerűen készíthetők
részletes vegyszer-kijuttatási jelentések
saját vagy hatósági célra. A jelentések
tartalmazzák a helyszínre, a vegyszerre,
a kijuttatási mennyiségekre, a táblaterületekre, a táblatérképekre és -határvonalakra vonatkozó információkat. Az adatok
átvihetők a különböző gazdaságirányítási
szoftverekbe.
A HC 9600 automatikusan létrehoz egy
vegyszer-kijuttatási jelentést PDF-formátumban, amely elmenthető, e-mailben
továbbítható vagy kinyomtatható. Ehhez
további szoftver nem szükséges.
Az időjárásra, talajkörülményekre, a
felhasznált vegyszerre stb. vonatkozó
információk is hozzáfűzhetők.

Univerzális terminál
A HC 8600 és a HC 9600 kijelzők
megfelelnek az ISO 11783 ISOBUS
univerzális terminál szabványnak. Ennek
megfelelően a permetezőgép a HC 6500
terminállal is üzemeltethető.

HC 6500

HC 8600

HC 9600

5,0“ (12,8 cm)
98+1
13

N/A
N/A

8,4“ (21,3 cm)
Korlátozás nélkül
13


1 x USB

12,1“ (30,7 cm)
Korlátozás nélkül
13


2 x USB

N/A





N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A





N/A


N/A












 Alapfelszereltség  Opció

Vezérlőegységek

HC 8600 és HC 9600

ISOBUS terminál
A HARDI COMMANDER működtethető univerzális ISOBUS terminálról is. Ebben az esetben
– amennyiben azt a meglévő ISOBUS terminál
támogatja – olyan intelligens funkciókat használhat közvetlenül a saját terminálról, mint pl. az
automata keretszakasz-vezérlés.
Az összetett permetezési feladatok megkön�nyítése érdekében a COMMANDER permetezőgépek a jól bevált HARDI JoyStick vezérlővel
rendelkeznek.
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Permetezési kör

Dokumentálás
ÌÌ USB-port az adatátvitelhez
ÌÌ SmartReport jelentések
PDF-formátumban
ÌÌ Valós idejű adatrögzítés
ÌÌ Az adatok átvitele
gazdaságirányítási szoftverbe

AutoWash mosófunkció
ÌÌ Csak a kívánt programot kell kiválasztani,
a többi automatikusan történik
ÌÌ A kezelő és a traktor kezelőfülkéje nem szennyeződik
ÌÌ Időt lehet megtakarítani, mivel a folyamat
a kezelőfülkéből irányítható
ÌÌ Hatékony, így elkerülhető a növényvédőszer
keresztszennyezése

Befe
j

rm
etezés

AutoAgitation automata keverés
ÌÌ Maximális keverés, habosodás nélkül
ÌÌ Minimális maradék a tartályban
a permetezés befejezésekor
ÌÌ Tartályszintre vonatkozó automatikus
adatmegjelenítés a HC 9600 kijelzőn

Beállított dózis
ÌÌ 2 fix kijuttatási mennyiség programozható be
ÌÌ Gyors módosítás l/ha lépésekben
ÌÌ Külső kijuttatási mennyiségek
használata lehetséges

Sorvezetés / Táblahatárvonal
ÌÌ Teljesen integrált sorvezetés
ÌÌ Terminálba integrált LED-sor
ÌÌ SmartPath™ mintázat
ÌÌ Persektivikus nézet
ÌÌ Automatikus kikapcsolás táblavégen és forgón
Permetezés – AutoHeight
ÌÌ A precíz HARDI AutoHeight rendszerrel az aktív szórókeret-magasság
a növényzetnek, vagy a talajfelszínnek megfelelően állítható be
ÌÌ A keret magasságát 3 vagy 5 ultrahangos szenzor figyeli

www.boom-performance.com

El

szítés
őké

és
z
e

TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
ÌÌ Nagy mennyiségű, por állagú és folyékony
permetszer bekeveréséhez
ÌÌ Nagy kapacitása a garat alján elhelyezkedő
TurboDeflector terelőelemek által
keltett örvénylésnek és az erőteljes
vákuumhatásnak köszönhető

Pe

AutoSectionControl automatikus
szakaszvezérlés
ÌÌ Dokumentálhatóan 3 %-os, vagy
még nagyobb szermegtakarítás
ÌÌ Jelentősen csökken a gépkezelő
munkaterhelése
ÌÌ A szakaszok precíz elzárása
egyenként beállítható

AutoFill automata feltöltés
ÌÌ Időtakarékos, így más feladatokra több idő marad
ÌÌ Az automata biztonsági elzáró érzékelő megakadályozza a túltöltést
ÌÌ A keverés intenzitása automatikusan csökken a maximális töltési
hatékonyság érdekében
ÌÌ Kapacitás 600–800 l/perc

PrimeFlow
ÌÌ Nem maradnak kezeletlen területek a permetezés megkezdésekor
ÌÌ Lehetőség van a szórókeret-vezetékek átöblítésére
a mosófolyadék kipermetezése nélkül
ÌÌ Nyomásrendszer a biztonságos és megbízható működés érdekében
ÌÌ A szórókeret szakaszok szélessége egyenként programozható 1-től 13 fúvókáig
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Szórókeret-szabályozási rendszerek

AutoSlant, AutoHeight és AutoTerrain

A HARDI AutoSlant, AutoHeight és AutoTerrain rendszerek
automatikusan gondoskodnak a szórókeret helyzetének szabályozásáról.
Ez nagy mértékben megkönnyíti a kezelő dolgát, és az eredmény egy jobb minőségű
permetszer-kijuttatás lesz.
A rendszert a következő tulajdonságok jellemzik:
ÌÌ Robusztus és pontos ultrahangos érzékelők
ÌÌ Három üzemmód (talaj-, növényállomány-követés vagy hibrid mód) közötti választás lehetősége.
ÌÌ Proporcionális szelep a finom mozgások érdekében (AutoHeight, AutoTerrain)
ÌÌ Döntés-, billentés- és magasságszabályozás (AutoHeight, AutoTerrain)
ÌÌ Döntés- és magasságszabályozás (AutoSlant)

zékelő

Ultrahangos ér

Az AutoTerrain a keretmozgásokra és a szórókeretre ható csavaró erőhatásokra reagálva működik. Ez proaktív működést tesz lehetővé, vagyis a rendszer már a kiváltó
okokra reagál, nem pedig csak utána, a következményre.

AutoSlant automatikus
szórókeret-szintezés

AutoHeight automatikus
keretmagasság-állítás

AutoTerrain talajfelszín-követés

Szórókeret-magasság

Szórókeret-magasság

Szórókeret-magasság

Hidraulikus keretdöntés

Hidraulikus keretdöntés

Hidraulikus keretdöntés

Keretszárnyak független billentése

Keretszárnyak független billentése
Lefelé billentés

2 ultrahangos érzékelő

DELTA V, DELTA Z, DELTA FORCE,
TWIN FORCE 18-36 m
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3 vagy 5 ultrahangos érzékelő

3 vagy 5 ultrahangos érzékelő

2 szögérzékelő a központi részen

3 szögérzékelő a központi részen

2 hőmérsékletvezérelt
proporcionális szelep

3 hőmérsékletvezérelt
proporcionális szelep

DELTA Z, TWIN FORCE 18-30 m

DELTA FORCE, TWIN FORCE 32-36 m

dő szórókeret-stabilitás

e a kiemelke
Lefelé billentés lehetőség

érdekében

www.hardi-international.com

TERRA FORCE szórókeret

szilárdság, teljesítmény és kapacitás

TERRA FORCE
A TERRA FORCE szórókeret a legjobbat nyújtja a szilárdság, a teljesítmény és a kapacitás
vonatkozásában. 3-dimenziós szerkezeti kialakítás a nyomó- és húzóerőkkel szemben
optimális szilárdságot biztosít.
Nagyteljesítményű vízszintes csillapítás: A 4 poliuretán csillapító betéttel kombinált
hidro-pneumatikus munkahengerek biztosítják a stabilitást, és forduláskor valamint gyorsításkor és lassításkor gondoskodnak a feszültség minimalizálásáról. Opcióként rendelhető
részleges szétnyitás és billentésrugózás, amelyek optimális teljesítményt és rugalmasságot
nyújtanak. A TERRA FORCE 36-42 m szélességgel rendelhető.
A TERRA FORCE szórókeret a COMMANDER 5500 és 7000 literes változatához rendelhető.

DynamicCenter

Két remekbe szabott HARDI szórókeret-vezérlő rendszer
A DynamicCenter biztosítja a központi szórókeretszakasz jellemzőinek kézi szabályozhatóságát. A beállítás menet közben végezhető a
traktor fülkéjéből. Ezzel a funkcióval a keretmozgás permetezőgépet
követő tulajdonságát (ingaszerű mozgás)10–80%-os tartományban
lehet beállítani.
Az AutoTerrain egy automata szórókeret-vezérlő rendszer, amely
a keret elmozdulásaira és a rá ható csavaró erőhatásra egyaránt
reagál. Ennek köszönhetően az Auto Terrain funkció proaktív jelleggel
működik, és inkább az elmozdulások kiváltó okaira reagál, mintsem
az elmozdulásokra.

www.boom-performance.com

ÌÌ Az optimális teljesítményt és
rugalmasságot biztosító részleges
csukódás, valamint a billentésrugózás opcionális felszereltségi elemek.
ÌÌ A nagyteljesítményű vízszintes kilengéscsillapítást kettős működésű
hidraulikus csillapító biztosítja.
ÌÌ A széles ParaLift hidraulikus felfüggesztésű.

Sík/dombos terep

11

COMMANDER

TWIN szórókeret

A világ legjobb kijuttatási rendszere
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 növények 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.

A TWIN RENDSZER ELŐNYEI:
ÌÌ Kisebb mértékű elsodródás
ÌÌ Akár 30%-kal is csökkenthető a vegyszerfelhasználás
ÌÌ Jobb a permetszer növényállományba történő penetrációja

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

Akár 30% is megtakarítható a vegyszereken
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.

ÌÌ A keretszárnyak lefelé billentésének lehetősége és AutoTerrain
rendszer a kiemelkedő szórókeret-stabilitás érdekében
ÌÌ Hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás a pontos
kijuttatás érdekében

ÌÌ A vízfelhasználás alacsonyabb

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

ÌÌ Nagyobb kapacitás

ÌÌ Manuális működtetés üzemzavar esetén

ÌÌ A permetezés gazdaságosabb

ÌÌ Hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás

12

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.

ÌÌ A TWIN rendszerben több mint 30 éves tapasztalat testesül
meg

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

ÌÌ Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek és az
AutoHeight érzékelőknek köszönhetően

www.hardi-international.com

TWIN FORCE 32–36 m AutoTerrain
A TWIN FORCE szórókeretek új, 32–36 méteres generációja
– abban az esetben, ha AutoTerrain szórókeret-szabályozással
együtt használják – képes a szórókeretszárnyak lefelé (vízszintestől lejjebb) történő billentésére.
Ez a lefelé billentés körülbelül 4°-os szögben valósul meg, és
a központi keretszakasz közvetlenül és gyorsan reagál. A TWIN

FORCE hidraulika gyors billentési reakciót tesz lehetővé, amelyre
szükség is van a kihívást jelentő körülményekhez való megfelelő
alkalmazkodáshoz.
Vizsgálatok azt mutatják, hogy az AutoTerrain megoldás biztosítja
a lehető legjobb működést, és magasabb menetsebességet is
lehetővé tesz.

A két nagyteljesítményű ventilátor a bal és a jobb szórókeretszárnyat látja el levegővel. A két ventilátor által létrehozott nagy légmennyiség nagyobb munkasebességet
tesz lehetővé problémás időjárási körülmények mellett
is. A ventilátorok egyenként 2000 m3/h légszállítási
teljesítményt képviselnek.

PCSOLVA

LÉGÁRAM KIKA
www.boom-performance.com

PCSOLVA

LÉGÁRAM BEKA

40°

¯ 30°

30 cm

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 terményhez és az időjárási körülményekhez igazodóan.
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DELTA FORCE szórókeret

Kompakt szállítási méretek – nagy munkaszélesség

A DELTA FORCE egy igazán nagyméretű szórókeret.
A jellemzők kiválasztását és a szórókeret szerkezetének kialakítását az a központi törekvés hatotta át, hogy jól működjön nagy menetsebességnél, és nagy teljesítményt garantáljon a 24–39 m-es munkaszélességen.
Az eredmény egy sok egyszerű de erős megoldást integráló szórókeret lett, amely egyszerű felépítésével, alacsony
karbantartási igényével és remek kialakításával egyaránt biztosítja a nagy teljesítményt és a megbízhatóságot.

25 cm-es fúvókaköz
A DELTA FORCE szórókeret – a standard, egymástól 50 cm-re lévő fúvókák között elhelyezett – kiegészítő fúvókatartókkal is rendelhető. Ezekkel
a felezőpontokban elhelyezett extra fúvókákkal egyaránt megvalósítható
az 50 cm-es vagy a 25 cm-es fúvókaközzel történő permetezés.
A kisebb fúvókaközökkel alacsonyabbra állítható a szórókeret pozíciója,
ami csökkenti az elsodródásveszélyt. Az alacsonyra állított szórókerettel történő munkavégzéshez az AutoTerrain szórókeret-szabályozási
rendszer ad biztonságos hátteret.

Karbonszálas kitörő
végszakaszok a 39
m-es változatokon
A karbonszálas kialakítás kis tömege és nagy szilárdsága miatt 4
m hosszú kitörő végszakasz alkalmazható a 36 m-es szórókereten
alkalmazott 2,5 m-es változattal
szemben.

Egy másik előny abban jelentkezik, hogy a kisebb fúvókamérethez
kisebb cseppméret társul, ami jobb lefedettséget biztosít.
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A jelenleg elérhető legjobb szórókeret-stabilitás
A DELTA FORCE szórókeret mozgását egy nagyon korszerű, mégis egyszerű
központi egység vezérli.
Az öt ingabeállítás lehetővé teszi a keretműködésnek akár a permetezőgép
mozgásához igazodó beállítását, akár a talajfelszín követését.

NO

OR

StackFold – Kompakt vonulás
A szórókerettagok egymásra helyezése a keret összecsukásakor lehetőséget ad a szórókeret szállítási helyzetének
optimalizálására a kerettagok mérete és az általuk elfoglalt
hely alapján.

Hidraulikus vízszintes kilengéscsillapítás
Az előre-hátra lengéseket hidroakkumulátorok tompítják. A hidraulikus
rendszer aktív, és minden alkalommal, amikor a szórókeretet szétnyitják,
automatikusan feltöltődik. A hidraulikus kilengéscsillapítás a 32–39 m-es
szórókereteken alapfelszereltség. A kisebb változatokon az alapfelszereltség
gumi kilengéscsillapítókat tartalmaz.

NATED F
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STARS 2016
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M E K A WA

AutoTerrain talajfelszín-követés
A szórókereten elhelyezett 5 érzékelő segítségével a növényállomány kerettől
való távolságát másodpercenként többször is méri a rendszer. 3 giroszkópos
érzékelő figyeli a szórókeret, a központi keretszakasz és az alváz vízszinteshez viszonyított helyzetét (dőlésszögét). Az AutoTerrain még azelőtt korrigál,
hogy a szórókeret kibillenne a helyzetéből, és a precíz kontrol nagy munkasebességet tesz lehetővé.

A Stop&Lock rendszer
A Stop&Lock (megállítás és rögzítés) rendszer a minimálisra csökkenti szórókerettagok
közötti rögzítés fellazulását. A keretszakaszok
könnyed és folyamatos nyitódása/záródása
érdekében minden nyitási vagy csukási
művelet SoftOpen és a SoftClose technikával,
finoman történik.

AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás
A szórókeret hátrafelé irányuló mozgásának csillapítására

AutoTerrain talajfelszín-követés
Szórókeret-stabilitás
Manuális beállítás
5 fokozatban állítható, változtatható csillapítás

AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás
A szórókeret előre irányuló mozgásának csillapítására

A HARDI DELTA FORCE a következő kivitelű változatokban áll rendelkezésre:
3-as csukódású: 39/27/15 m, 36/27/15 m, 36/24/13 m, 33/25/15 m, 32/25/15 m.
2-ős csukódású: 30/15 m, 28/14 m, 27/14 m, 24/12 m
27 m

HARDI AutoSelect – a fúvókák
menet közbeni cseréje
A fúvókák automatikus és biztonságos,
a vezetőülésből történő cseréje gyors
megoldást nyújt a változó szántóföldi
és időjárási körülményekhez való
alkalmazkodásra.

39/27/15 m

4m

15 m

5,9 m

2,1 m

2,5 m

36/24/13 m

3m

25 m
2m

33/25/15 m

2,1 m

25 m
2m

1,6 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m

13 m

15 m

30/15 m

3m

4,6 m

2,5 m

2,55 m

6,4 m

6,4 m

4,6 m

2m

2,55 m

5,9 m

4,6 m

5,9 m

2,55 m

5,9 m

4,6 m

5,9 m

12 m
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2m

3,7 m

2m

3m

2,5 m

14 m

4,6 m

24/12 m

1,6 m

14 m

14 m
27/14 m

2m

2,5 m

15 m

14 m
28/14 m

2,1 m

2,1 m
25 m

4,9 m

15 m

3m

24 m
4,9 m

15 m
4,9 m

2,5 m

25 m
4,9 m

13 m
4,9 m

3,1 m

4,9 m
15 m

4,9 m

2,1 m

2,1 m
24 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m
15 m

24 m
2,5 m

32/25/15 m

13 m

4,9 m

3,1 m

33/24/13 m

5,9 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m
13 m

4m

27 m

15 m

5,9 m
24 m

2,1 m

5,9 m

15 m

2,1 m

27 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m

27 m
36/27/15 m

15 m

4,6 m

2m

12 m
4,9 m

2,55 m

4,9 m

3,7 m

2m
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DELTA szórókeret

Kompakt, nagy teljesítményű szórókeret

DELTA
A 18-24 méteres DELTA szórókeret egy, az igényes felhasználók számára tervezett kompakt, nagyteljesítményű szórókeret.
Ez a szórókeret rendkívül fejlett rugózással van felszerelve,
amely a háromdimenziós felépítéssel kombinálva a legpontosabb permetezést biztosítja.
A DELTA szórókeretek csak a COMMANDER 3300 és 4500
literes változataihoz rendelhetők.
A spirálrugós ingaszerkezettel és lengéscsillapító teleszkópokkal ellátott középső szórókeretszakasz elnyeli a traktor és a
permetezőgép mozgása által keltett erőhatásokat. A hidraulikusan működtetett ingarögzítő stabilizálja a szórókeretet
összecsukás és szétnyitás közben.
Egy kilengésgátló rendszer csillapítja az előre-hátra irányuló,
horizontális lengéseket, valamint bármilyen vízszintes irányú,
lökésszerű terhelést.

Csuklópont
Vezetőrudak

AntiYaw vízszintes
kilengéscsillapítás

Tekercsrugó (a burkolat mögött)
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Opcionális kiegészítők

Szórókeret-világítás
Az éjszakai munkavégzéshez a
szórókeretre munkalámpákat
lehet felszerelni.
FastFiller gyorstöltő
A nagykapacitású gyorsfeltöltő
funkció akár 800 l/perc teljesítményre képes. A rendszer
100%-ban önfeltöltő. A vegyszerbekeverővel kombináltan
működik, és egy időben két
helyről is szívhat.

Nyomás alatti leürítés
Ezzel a funkcióval a permetezőgépből külső tárolótartályba
fejthető vissza a maradék
folyékony műtrágya, vagy
bármilyen más vegyszer.

Hosszított vonórúd
Az 5500 és a 7000 literes tartállyal, 36 m-es TWIN szórókerettel rendelkező változatoknál
opcióként hosszított vonórudat
kínálunk.

HC 8600 – HC 9600
A HC 8600 és HC 9600 vezérlő egység a termelők számára
megbízható, minden funkciót
integráló precíziós gazdálkodási eszközt kínál.

Munkalámpák
permetezéshez
Ha éjszaka szükséges permetezni vagy vegyszert bekeverni,
munkalámpák szerelhetők fel
a gépre.

FlexCapacity (változó
szállítású) szivattyúrendszer
A COMMANDER 5500/7000
literes modell felszerelhető
változtatható szállítású szivattyúrendszerrel.

www.boom-performance.com

Vegyszerszekrény
A ChemLocker vegyszerszekrényben tárolhatók a permetszeres flakonok vagy zacskók.

Külső mosóberendezés
Mosópisztoly és tömlődob a
permetezőgép külső mosásához.

Hidraulikus támasztóláb
A 3300/4500-as típushoz.
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COMMANDER

Műszaki adatok

A COMMANDER a szórókeretek széles
választékával rendelhető 18-42 m közötti
munkaszélességgel. Mindegyik szórókeret változat
ingafelfüggesztéssel és AntiYaw vízszintes
kilengéscsillapítással van felszerelve, valamint
minden szempontból állítható az egyenetlen és
dombos terepen történő munkavégzéshez.
DELTA 18-24 m
A DELTA szórókeret a FORCE sorozat legtöbb jellemzőjét magába
foglalja, és 18-24 méteres szélességgel rendelhető. A DELTA
szórókeret a tökéletes választás a közepes és nagy gazdaságok
számára.
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DELTA FORCE 24-39 m
A DELTA FORCE egy igazán nagyméretű szórókeret. A jellemzők
kiválasztását és a szórókeret szerkezetének kialakítását az a
központi törekvés hatotta át, hogy jól működjön nagy menetsebességnél, és nagy teljesítményt garantáljon a 24–39 m-es munkaszélességen.
TERRA FORCE 36-42 m
A TERRA FORCE szórókeret két egyedülálló szórókeret-vezérlő
rendszerrel és olyan felépítéssel rendelkezik, amelyben minden
részlet a szilárdságot, a teljesítményt és a kapacitást szolgálja, így
a legtöbbet kínálja a hagyományos szórókeretek között.

TWIN FORCE 18-36 m
A TWIN FORCE szórókeret ugyanazt a szilárdságot és tartósságot nyújtja, mint a FORCE szórókeret a HARDI egyedülálló TWIN
légzsákos rendszerével kombinálva.
A TWIN rendszer nagyobb permetezési sebességet, valamint sűrű
növényállományban is jobb penetrációt biztosít olyan szélerősségnél is, amely mellett a hagyományos permetezőgépek már
nem képesek dolgozni. A 36 m-es TWIN szórókerettel rendelkező
változatoknál hosszított vonórudat is kínálunk opcióként.

www.hardi-international.com

Tartály (liter)

3300

4500

5500

7000

Szivattyúk, típus – l/perc

464-280/464H-334

464-280/464H-334

464H-334/2x464-598

464H-334/2x464-598

Szórókeretek, m

DELTA 18-24 m TWIN
18-30 m

DELTA 18-24 m TWIN 18-36 m
DELTA FORCE 24-39 m

TWIN 24-36 m TERRA
FORCE 36-42 m DELTA
FORCE 24-39 m

TWIN 24 -36 m TERRA
FORCE 36-42 m DELTA
FORCE 27-39 m

500

500

500

500

3,60 (13.6x48)

3,60 (13.6x48)

3,80 (20.8x42)

3,80 (20.8x42)

Teljes hossz, m (B)

7.30

7.80

8.50

8.50

Távolság a vonószem és a tengely
között, m (C)

4.80

5.30

6.05

6.05

Fordulási sugár SafeTrack-kel, m

6.00

6.20

9.00

9.00

1.50-2.25

1.50-2.25

1.80-2.25

1.80-2.25

Szélesség DELTA szórókerettel, m (E)

2.55

2.55

2.55

-

Szélesség DELTA FORCE
szórókerettel, m (E)

2.55

2.55

2.55

3.00

Szélesség TWIN FORCE
szórókerettel, m (E)

3.00

3.00

3.00

3.00

Szélesség TERRA FORCE
szórókerettel, m (E)

-

-

3.00

3.00

Hasmagasság, m (F)

0,8 (13.6x48)

0,8 (13.6x48)

0,78 (20.8x42)

0,78 (20.8x42)

Teljes tömeg (üres tartállyal), kg

3800-4950

3950-5500

5100-7200

5800-7250

Opcionális

Opcionális

Opcionális

Alapfelszereltség

-

-

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség

Öblítőtartály
Teljes magasság, m (A)

Keréknyomtáv, m (D)

Hidraulikus rugózás
Rugózott vonórúd

E

D
F

A
C
B
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HARDI

Savigny,
Franciaország

Beaurainville,
Franciaország

Davenport,
USA

Adelaide,
Ausztrália

A HARDI INTERNATIONAL A/S
egy nemzetközi cégcsoport, 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, Norvégiában, Dániában, az Egyesült
Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban,
Észak-Amerikában, Németországban és Ausztráliában
találhatók.
1957 óta a HARDI elkötelezett aziránt, hogy a termékeivel 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 elengedhetetlen fontosságúak a folyamatos fejlesztések és az
innovációk. A HARDI elkötelezett a növényvédelem hosszú
távú jövője iránt.

Teszteljárások
A HARDI INTERNATIONAL A/S-ből kikerülő permetezőgépek a legszigorúbb minőségi szabványoknak megfelelő
ellenőrzésen esnek át.
Az összeszerelő soron dolgozó szakembereink a dán
vizsgálati eljárásrendszer, az egyesült-királyságbeli NSTS
(Nemzeti Permetezőgép Tesztelési Rendszer) és a német
JKI (Julius Kühn Intézet) követelményeinek egyaránt
megfelelnek. Ez biztosítja, hogy a gazdálkodók a legjobb
minőségű permetezőgépeket kapják tőlünk.

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.

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

#HARDIsprayers

A HARDI fenntartja a jogot a műszaki tartalom bármilyen előzetes bejelentés nélküli módosítására. Előfordulhat, hogy a jelen kiadványban feltüntetett illusztrációk opciós kiegészítőket és tartozékokat ábrázolnak.

Lleida, Spanyolország

A Permetezőgép
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