A kézenfekvő választás

NAVIGATOR

3000 / 4000 / 5000 / 6000
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NAVIGATOR
3000 / 4000 / 5000 / 6000

A kézenfekvő választás
A NAVIGATOR a kiváló minőség és a funkcionális kialakítás
szinonimája. Olyan tulajdonságoké, amelyek garantálják a remek
ár-érték arányt és az egyszerű használatot. A HARDI vontatott
permetezők körében a NAVIGATOR a közepestől a teljes felszereltségig kínál megoldásokat.
A csúcsminőségű jellemzők széles köre teszi egyértelműen
remek választássá a NAVIGATOR berendezéseket.
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A koncepció
Az egyszerű és megbízható megoldások iránti igény, a szervizelhetőséggel és a nagy munkateljesítménnyel szemben támasztott
elvárások világszerte általánosnak tekinthetők.
A termék a HARDI permetezőgép-specialistaként bizonyított
tapasztalatát testesíti meg. A NAVIGATOR permetezőgépek sikere
már a bevezetésnél megmutatta ennek a pozíciónak az értékét.

www.hardi-international.com

IntelliTrack
Az IntelliTrack egy csúcsminőségű vonórúd-kormányzási rendszer, amely
egy tökéletesen megtervezett vázszerkezet és a korszerű elektronika
előnyeit ötvözi.
A vontatási rendszer könnyen csatlakoztatható, egyszerűen működtethető, és segítségével még nehéz terepviszonyok mellett is garantált a
pontos nyomkövetés.
Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált biztonsági funkcióval, amely
megakadályozza, hogy a kormánymunkahengerek módosítsák a vonórúd
helyzetét, ha a haladási sebesség túl nagy az adott nyomtávbeállításhoz.

HC 8600 és HC 9600 AutoSectionControl
automatikus szakaszvezérléssel
Alkalmazza a jövő technológiáját az integrált elektronikával.
A HC 8600 és a HC 9600 vezérlőegységek nagyon hatékony, teljes
funkcionalitású precíziós eszközt adnak a gazdák kezébe. Az AutoSectionControl szakaszvezérlés, az irányítási funkciók, az adatrögzítés
és az AutoSlant/AutoHeight funkciók az ISOBUS terminálba integrálva
működnek.
A színes kijelző remekül látható, még ragyogó napsütésben is. Minden
elsődleges funkció vezérlése az intuitív működésvezérlő karral történik.

DynamicFluid4
A DynamicFluid4 rendszer gondoskodik fajlagos kijuttatási mennyiség
pontos és gyors szabályozásáról. A nagy menetsebesség és a sebességváltozások, valamint a GPS-vezérelt szakaszvezérlés által képviselt
kihívásokra a DynamicFluid4 rendszer kiválóan válaszol.
A rendszer olyan funkciókat is biztosít, mint a SoftStart, amelynek
köszönhetően a nyomáskiugrások nem terhelik túl a folyadékrendszert.
Egy másik funkció az érzékelőbiztosítás, amely megelőzi a permetezési
munkát megakasztó elektronikus hibákat.

MŰSZAKI ADATOK
ÌÌ Tartály: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 l
ÌÌ Kormányzás: IntelliTrack, kiváló működésű, stabil
vonórúdkormányzás
ÌÌ Vezérlőegység: HC 5500, HC 6500, HC 8600, HC 9600 vagy
ISOBUS
ÌÌ TurboFiller: Folyadékok és porok hatékony kezelése

ÌÌ Folyadékrendszer: DynamicFluid4 folyadékrendszer a precíz
kijuttatás érdekében, bármilyen körülmények között

ÌÌMinőség

ÌÌ Híd: 1,8 / 2,0 m-es fix vagy 1,5-2,25 m-es állítható

ÌÌEgyszerű használat

ÌÌ Szórókeretek: EAGLE: egyszerű és erős szórókeret 18 – 30 m
szélességben; DELTA: kompakt és nagy teljesítményű keret 18 – 24
m-es szélességben; DELTA FORCE: Nagy munkasebességhez és
nagyobb teljesítményhez 24 – 39 m szélességben

ÌÌKapacitás:
ÌÌÁr-érték arány

www.boom-performance.com

3

NAVIGATOR

Vázszerkezet

Nagysebességű haladáshoz tervezve
A nagy teherbírású NAVIGATOR vázszerkezetek és hidak a nagy sebességű
haladás szolgálatában állnak a legnehezebb szántóföldi és közúti körülmények között is. A robusztus NAVIGATOR vázszerkezet nagy szilárdságú acélból
készül, és a professzionális gazdálkodók minden igényét kielégíti.
A kialakítás a lehető legjobb kompromisszumot jelenti a megfelelő hasmagasság és az alacsony tömegközéppont között.

Alacsony tömegközéppont
A NAVIGATOR egész kialakítása a lehető legalacsonyabb tömegközépponttal
rendelkezik anélkül, hogy a permetezőgép hasmagassága túlzottan lecsökkent
volna.
Egyedi kialakítás, hosszú vonórúddal
A hosszú vonórúd egyenes vonalban köti össze a csatlakozási pontot a híddal.
A vázszerkezet alatti elhelyezkedésének köszönhetően jó menetstabilitást
biztosít, és felveszi a nagysebességű haladásból adódó lefelé/felfelé irányuló
erőhatásokat. A vonórúd lehet fix vagy kormányozható, és magas vagy alacsony pozícióban csatlakozhat a vonószerkezetre.

Tökéletes hasmagasság
A híd és a váz egyedi kialakításának
köszönhetően a hasmagasság tökéletes,
és a növényállomány károsítását a
minimálisra szorítja. A hídnál nem helyezkedik el lejjebb sem fékrudazat, sem
kormányalkatrész.
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SmoothRide felfüggesztés
Az opcionális SmoothRide felfüggesztési
rendszer egyszerű, megbízható és semmilyen, vagy nagyon kevés karbantartást
igényel. A felfüggesztéssel a permetezőgép egyenletesebben halad, ami
nagyobb kapacitást és jobb menetkomfortot jelent.

www.hardi-international.com

IntelliTrack vonórúdkormányzás
Ez a nagyszerű kormányzott vonórúd-kialakítás szűk fordulási sugarat tesz lehetővé. A
korszerű elektronika, a proporcionális szelepek és a két nagy hidraulikus munkahenger
együttese biztonságos, pontos nyomkövetést garantál felhasználóbarát működtetés
mellett.
Nyomkövetés
A rendszer megállapítja a traktor
fordulási szögét, és ehhez igazodóan
a kormányzásvezérlő számítógép
biztosítja, hogy a traktor és a vontatmány kerekei egy nyomvonalban
haladjanak.

Dinamikus elektronikus vezérlés (DEC) akadályozza meg a felborulást.
Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált biztonsági funkcióval, amely megakadályozza,
hogy a kormánymunkahengerek módosítsák a vonórúd helyzetét, ha a haladási sebesség
túl nagy az adott fordulási sugárhoz.
A vezérlőegység folyamatosan figyelemmel kíséri a menetsebességet és a kormányzási szöget, és így biztosítja, hogy a nyomkövető funkció ne lépjen működésbe, ha nem
biztonságos. Ha a traktorvezető megpróbál 90°-os irányváltást végrehajtani például 15
km/h-s sebességgel, akkor az IntelliTrack rendszer automatikusan számítást végez az
adatokkal, és kiegyenesíti a vonórudat. Ezek a beállítások a felhasználó által definiálhatók.

A forduláskori jobb stabilitás érdekében a vontatmány és a vonórúd közti csuklópont
döntött helyzetű. Ez a kialakítás hozzájárul a fordulási sugár 6,0 m alá csökkentéséhez a
NAVIGATOR 3000 és 4000 típusokon, és 8,5 m alá történő csökkentéséhez az 5000 és a
6000 típusok esetében.
Gravitációs-görbe

Vonórúd
mozgatható
Csuklótengely

Vonórúd
rögzítve

Emelés

Az IntelliTrack rendszer kalibrálását követően a kezelőnek csak két kis láncot kell a traktorra rögzítenie a permetezés megkezdése előtt. A konzolokkal együtt a két összekötőlánc
egy trapézt alkot, amely tolerálja a belógást vagy a vonórúd elcsavarodását.

Tömeg
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Kormányzási geometria
A kormányzási geometria és a döntött csuklótengely biztosítják, hogy a vontatmány tömegközéppontja a gravitációs görbe
mentén változik, és a felborulás kockázata a lehető legkisebb.

www.boom-performance.com
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Folyadékrendszer
A nagy mennyiségű folyadék minimális nyomásveszteség melletti mozgatása érdekében a NAVIGATOR minden szelepe, csővezetéke és szűrője nagy méretekkel
rendelkezik.

SmartValve
Minden – a permetezőgép feltöltéséhez vagy tisztításához szükséges – elsődleges funkció működtetése két karral vezérelhető, amelyek a munkazóna központi
helyén található. A logikusan elhelyezett karokon jól látható ikonok is jelölik a
funkciókat, így a rendszer nagyon intuitív módon üzemeltethető, és nagy mértékben lecsökkenthető a permetezőgép indítási és a kezelési ideje.

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
folyadékforgásnak 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 kimosását és a TurboFiller
rendszer tisztítását egy forgó öblítőfúvóka végzi.
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Szivattyú
A NAVIGATOR folyadékrendszerét a robusztus, külső kenésű
HARDI membránszivattyú szolgálja ki. A membrán választja el
a folyadékot a szivattyú létfontosságú részeitől, így a csapágyaitól és a főtengelyétől, biztosítva a megbízható és tartós
működést.
A HARDI membránszivattyú jellemzői:
ÌÌ Önfeltöltő
ÌÌ Károsodás nélkül járhat szárazon
ÌÌ Könnyen szervizelhető
ÌÌ Külső kenéssel ellátott forgattyúház

Erőteljes keverés
A Venturi fúvókák alkalmazása a keverési mennyiséget
körülbelül megnégyszerezi.
A fúvókák úgy vannak elhelyezve, hogy a tartályban
ne legyen holttér a tisztítás szempontjából. A keverési
rendszer kiemelkedően hatékonynak bizonyult mind
folyadék, mind pedig por alakú vegyszerek esetében.

www.hardi-international.com

AutoSectionControl –
inputs from sensors e.g.
shutting off sections
High reliability with
ceramic valves, no leaks
and long lifetime

Wide regulation range
from 0-500 l/min
Flexible – The regulation follows
changes in speed when e.g.
passing obstacles in the field
Slow
ate
Moder
Fast

Up to 7 times faster than
requirements from the
ISO/EN standards

DynamicFluid4

A folyadékrendszer

A DF4 dinamikus folyadékrendszer
működése 4 érzékelőre épül.
A NAVIGATOR folyadékrendszere egy új koncepciót testesít meg,
amely a rövidebb reakcióidők és ebből adódóan precízebb szántóföldi
kijuttatás érdekében került kifejlesztésre.

Thinking ahead – At headlands the
system is calculating and predict ing the
right dosage for entering the field again

alkalmazkodni a különböző menetjellemzőkhöz és a gyors sebességváltozásokhoz, és ilyen körülmények között is az abszolút megfelelő
vegyszermennyiséget juttassa ki.

A 4-érzékelős technológiájával és a szivárgásmentes kialakításával a
DynamicFluid4 rendszer gyorsabb szabályozást jelent a lehető legnagyobb pontosság mellett, és a gyors továbbítást szabályozó szoftverrel
együttműködve megfelel a modern permetezés kihívásainak.

A hagyományos folyadékrendszerek esetében a szabályozás alapja az
a visszacsatolás, amely már múltbéli adat. Például megemelkedik a
fordulatszám, és nem sokkal ezt követően a fúvókánál nagyobb lesz a
folyadékszállítás. Amikor ezt érzékeli, akkor a számítógép lecsökkenti
a nyomást, de mindeközben a fajlagos kijuttatási mennyiség már
felszökött.

A fokozatmentes váltókkal rendelkező traktorok igényeihez igazodva a
DynamicFluid4 azt szolgálja, hogy a folyadékrendszer sikeresen tudjon

A DynamicFluid4 rendszer előre számol a megnövekedett fordulatszám következményeivel, és azonnal végrehajtja a szabályozást. A

DilutionKit szermaradék-öblítő rendszer
A HARDI NAVIGATOR felszerelhető DilutionKit
szermaradék-öblítő rendszerrel is, lehetővé téve
a kezelő számára, hogy a kezelőülésből vezérelve átöblítse a folyadékrendszert.
A kezelő átöblítheti csak a szórókeretet vagy
a tartályt az öblítőfúvókák segítségével. Az
optimalizált folyadékrendszernek köszönhetően az öblítővíz-szükséglet mérsékelt. A hígított
folyadék főtartályból történő kipermetezésekor
minden visszatérő vezeték és keverőág is
átöblítésre kerül.

www.boom-performance.com

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.

Precise – Measuring and
calculating 20 times/sec
Fast response – Directly with
no delay in the start up and
with the demanded dosage

DynamicFluid4 proaktív működése a folyadékrendszerben elhelyezett
4 érzékelőn alapul. Ezek a fordulatszámot, a szabályozószelepek
helyzetét, az átfolyást és a nyomást érzékelik. Egy új, specifikus 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.
CycloneFilter szűrő
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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Szórókeret-szabályozási rendszerek

AutoSlant, AutoHeig ht 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.
zékelő

Ultrahangos ér

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)
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 a következményre.
AutoSlant automatikus
szórókeretszintezés

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, EAGLE SPZ, VPZ
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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, EAGLE SPZ, VPZ

DELTA FORCE

t-stabilitás ér

e a kiemelkedő szórókere

Lefelé billentés lehetőség

www.hardi-international.com

DELTA szórókeret

EAGLE szórókeret

DELTA
A 18-24 m szélességű DELTA egy kompakt, nagyteljesítményű szórókeret. Rendkívül
korszerű felfüggesztési jellemzőkkel rendelkezik, ami a háromdimenziós keretszerkezettel
együtt biztosítja a pontos kijuttatást.

EAGLE
A 18-30 m szélességű EAGLE nagy igénybevételt jelentő, nehéz körülmények között végzett,
minimális karbantartást lehetővé tevő munkákhoz való. Ez a szórókeret világszerte arról
híres, hogy a legkeményebb körülmények között is kiválóan dolgozik.

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.

Az EAGLE szórókeret felfüggesztését két, lengéscsillapítóval is rendelkező, nagyméretű
tekercsrugó biztosítja. A vízszintes irányú mozgásokat egy erős trapézrendszer csillapítja,
amely nagy munkasebesség mellett is lehetővé teszi a megfelelő permetezést és a fordulásokat.

Egy kilengésgátló rendszer csillapítja az előre-hátra irányuló, horizontális lengéseket, valamint bármilyen vízszintes irányú, lökésszerű terhelést.

Csuklópont

Lengéscsillapító

Vezetőrudak

Trapézkarok
Kilengéscsillapítás
Keretdöntés

rdekében
Tekercsrugó (a burkolat mögött)

www.boom-performance.com

Nagyméretű tekercsrugók
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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 elhelyezett
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 is.
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

Hidraulikus 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
MI

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.

AG

RD

STARS 2016

RO

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 „megállítás és rögzítés” rendszer
A „megállítás és rögzítés” rendszer a minimálisra csökkenti szórókerettagok közötti
rögzítés fellazulását. Minden nyitási vagy
csukási művelet SoftOpen és a SoftClose
technikával, finoman történik a keretszakaszok könnyed és folyamatos nyitódása/
záródása érdekében.

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, 33/24/13, 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
27 m

36/27/15 m

2,5 m

36/24/13 m

3m

24 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m

2m

2,1 m

13 m

2,5 m

2,1 m

1,6 m

4,9 m

4,9 m

15 m

15 m

4,9 m

2,55 m

6,4 m

6,4 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

1,6 m

2m

3m

2,5 m

14 m

4,6 m

24/12 m

2,5 m

2,1 m

14 m

14 m
27/14 m

2m

15 m

14 m
28/14 m

2,1 m

25 m
4,9 m

15 m

3m

24 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m

3,1 m
25 m

13 m

4,9 m

2,5 m

24 m

6,4 m

13 m

25 m
2m

2,55 m

6,4 m

2,1 m

4,9 m
15 m

4,9 m

4m

27 m
5,9 m

15 m

24 m

2,1 m

5,9 m

13 m

25 m

32/25/15 m

2,55 m

6,4 m

27 m

15 m

4,9 m

3,1 m

33/24/13 m

6,4 m
15 m

5,9 m

2,1 m

33/25/15 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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NAVIGATOR

Vezérlőegységek

Teljes kontrol
HC 8600 és HC 9600

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. A nézet 2D és 3D között váltható ha a
sorvezetési funkció aktív. 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 adapterJellemző
Méret
ISOBUS univerzális terminál
USB-portok
AutoSectionControl
Párhuzamvezetés
Kijuttatási térkép
Adatrögzítés
Változtatható menny. kijuttatás
SmartReport™
Keretmagasság-szabályozás
AutoSteer kormányzás
OptRx® növényérzékelők
Kameratartó
ISOXML adatátvitel
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rel is rendelkezik. 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 9600

HC 8600

30,7 cm

21,3 cm


2 x USB


1 x USB


















N/A


N/A



ISOBUS terminál
A HARDI NAVIGATOR 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.
 Alapfelszereltség  Opció

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.

Az összetett permetezési feladatok megkönnyítése érdekében a NAVIGATOR permetezőgépek a jól bevált HARDI
JoyStick vezérlővel rendelkeznek.

www.hardi-international.com

HC 5500
A HC 5500 egy kiváló teljesítményű fedélzeti számítógép,
amely egyszerűbbé teszi a permetezési funkciók használatát,
és szükség esetén megkönnyíti az információk elérését. Ez
az eszköz a megfelelő választás, ha IntelliTrack vonórúdkormányzást és egyéb 'hi-tech' megoldásokat szeretnének
használni. A gépkezelő azonnal tájékoztatást kap a működési
állapotról, és figyelmeztetés jelenik meg, ha az olyan létfontosságú paraméterek, mint például a nyomás, a sebesség stb.
nem megfelelő.
Ez a vezérlőegység precíziós gazdálkodáshoz való előkészítéssel bír: akár 98 regiszterrel, táblaspecifikus kijuttatási
térképhez vagy távérzékelőhöz való csatlakoztatási lehetőséggel rendelkezik. Igény esetén többféle kiegészítő funkció rendelhető opcióként, így például a SprayRover szakaszvezérlés,
a TankGauge tartályszintjelző vagy a 12 Voltos nyomtató.

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 NAVIGATOR-t egyértelműen kiváló választássá teszi.
A funkcionalitás vonatkozásában nem kötöttünk kompromisszumokat, 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.
Vezérlő egység

HC 6500

HC 5500

Regiszterek száma

98+1

98+1
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Kihelyezett hidr. szelepek max. száma
GPS, adatátvitel és nyomtatás





Óra (Idő/Dátum/Ébresztő/Stopper)





Alfanumerikus billentyűzet



N/A

Színes kijelző



N/A

Súgó funkciók



N/A

DilutionKit öblítőrendszer





Habjelző
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A logikus menüelrendezés lehetővé teszi a létfontosságú
információkhoz való nagyon gyors hozzáférést; előzetesen
beállított nyomógombok megnyomásakor az információ a
kijelző nagyított részén jelenik meg. Ezek gyorsgombként
is használhatók a leggyakrabban használt funkciókhoz. A
fajlagos kijuttatási mennyiség menet közben is módosítható
százalékosan vagy akár mennyiségi értékben.
A HC 5500-nek már része az új SprayBox III, miáltal olyan
permetezésvezérlő rendszerek csatlakoztathatók hozzá, mint a
SprayRover 570.

SprayRover 570
A SprayRover 570 egy különálló automata keretszakasz-vezérlő
rendszer, amely a jól ismert HC 5500 vezérlő egységgel kombinálva működik. Az 5,7”-os (14,5 cm-es) színes érintőképernyő 2D és
3D grafikával egyaránt használható, és öt különböző üzemmódban használható sorvezetéshez.
A HARDI SprayRover 570 antennával is fel van szerelve, amely az
ingyenes, pontos és a normál szántóföldi viszonyokhoz megfelelő
EGNOS/WAAS korrekciós jelek vételére alkalmas. Opcionálisan egy nagyobb teljesítményű RXA-30 antenna is rendelhető
dombos terepre.
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NAVIGATOR

Öblítőtartály
Sárvédők

Áttekintés

Állítható híd

SmoothRide
felfüggesztés

Zárható szekrény

Gyorsfeltöltő

Elosztó nyomószelep

Elosztó szívószelep

Nyomás alatti leürítés
TurboFiller
Nyomon követés 2 munkahengerrel
Tisztavizes tartály csapja

Opcionális kiegészítők
Szakaszszűrő

Hidraulikus szivattyúhajtás
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HARDI AutoSlant / AutoHeight

Vegyszerszekrény

Folyékonyműtrágya-tömlők

BoomFlush keretátöblítés

BoomPrime keringtető rendszer

Külső tisztítási készlet

EcoFill csatlakozás

Munkalámpák permetezéshez

www.hardi-international.com

Műszaki adatok
Tartály (liter)

3000

4000

5000

6000

DELTA 18-24 m
EAGLE 18-30 m

DELTA 18-24 m
DELTA FORCE 24/27/28/33/36 m
EAGLE 18-30 m

DELTA 24 m
DELTA FORCE 24-39 m
EAGLE 24-30 m

DELTA 24 m
DELTA FORCE 24-39 m
EAGLE 24-30 m

500

500

500

500

3,80 (13.6x48)

3,80 (13.6x48)

3,80 (20.8x42)

3,80 (20.8x42)

Teljes hossz, m (B)

7.2

7.2

8.00

8.00

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

4.80

5.30

6.05

6.05

Fordulási sugár, IntelliTrack, m

6.00

6.0

8.5

8.5

1.50-2.25

1.50-2.25

1.80-2.25

1.80-2.25

2.55

2.55

2.55

-

-

2.55

2.55

2.55

Szélesség EAGLE szórókerettel, m (E)

3.00

3.00

3.00

3.00

Szélesség VPZ szórókerettel, m (E)

2.30

2.30

0,8 (340/85R48)

0,8 (340/85R48)

0,81 (520/85R42)

0,81 (520/85R42)

3300-3600

3400-4700

4950-5850

5000-5900

Opcionális kiegészítők

Opcionális kiegészítők

Opcionális kiegészítők

Opcionális kiegészítők

Szivattyúk, típus – l/perc
Szórókeretek, m
Öblítőtartály
Teljes magasság, m (A)

Keréknyomtáv, m (D)
Szélesség DELTA szórókerettel, m (E)
Szélesség DELTA FORCE szórókerettel, m (E)

Hasmagasság, m (F)
Teljes tömeg (üres tartállyal), kg
Felfüggesztés

364-194 / 464-280 / 464H-334

EAGLE 18-30 m
Az EAGLE szórókeret páratlan teljesítményt nyújt kihívást jelentő terepviszonyok mellett. Az erős és jól bevált
kétdimenziós EAGLE szórókeret ideális választás a tartósságot és értéket igénylő felhasználók számára.
A

DELTA 18-24 m
A DELTA szórókeret kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt. A strapabíró háromdimenziós szerkezet nagy
tartósságot biztosít. A keretet kompakt kialakítása megkönnyíti a szállítást és tárolást.
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.
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HARDI

Savigny,
Franciaország

Beaurainville,
Franciaország

Davenport, USA

Adelaide,
Ausztrália

HARDI INTERNATIONAL A/S
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 szabványok szerinti
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 · Tel.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.com

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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Nørre Alslev,
Dánia

