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• polyethylenová nádrž 3000-4000 litrů  
• membránové čerpadlo HARDI
• EVC řídící jednotka
• Sací fi ltr EasyClean
• Tlakový CycloneFilter

Jednoduché 
použití Bezpečnost Skutečná

hodnotaKvalita

• Proplachovací nádrž 500 litrů
• TurboFiller 35 litrů
• Řízená oj IntelliTrack nebo ManualTrack
• ParaLift
• Palubní počítač HC 2500 nebo HC 5500
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NAVIGATOR

TurboFiller 
TurboFiller je vysokokapacitní přimíchávací  zařízení, 
jež usnadňuje a zrychluje plnění postřikovače 
chemikáliemi. Tento unikátní TurboDefl ector vytváří 
účinnou cirkulaci kapaliny v zásobníku a promíchává 
rychle a bezpečně všechny typy chemikálií.

IntelliTrack
IntelliTrack je moderní koncept řízené tažné oje, 
kombinující výhody jedinečně konstruovaného šasi 
s použitím vyspělé elektroniky.

Tento systém řízení je velmi jednoduchý jak na zapo-
jení tak i na ovládání a zajištění bezpečného vedení 
v náročných polních podmínkách.

• Proplachovací nádrž 500 litrů
• TurboFiller 35 litrů
• Řízená oj IntelliTrack nebo ManualTrack
• ParaLift
• Palubní počítač HC 2500 nebo HC 5500

Nová moderní konstrukce taženého postři-
kovače HARDI nabízí vyšší trvanlivost 
a více výhod než jiné postřikovače v této 
třídě. NAVIGATOR byl zkonstruován podle 
nejnáročnějších požadavků z celého světa.

NAVIGATOR může být vybaven tak, aby 
vyhovoval očekávání moderních farmářů. 
Možnosti výbav jsou například IntelliTrack, 
stavitelné nápravy, moderní vysokokapa-
citní fi ltry, odpružení, pokrokové zavěšení 
ramen, atd.
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Pracovní zóna zahrnuje všechny základní 
funkce potřebné k ovládání postřikovače. 
Všechny jednoduše a logicky navržené 
ovladače jsou umístěny ve snadno 
dosažitelných pozicích.
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NAVIGATOR

 Řízená oj se 2 koly

 Čerpadlo HARDI

 Ventily Smart

 Sací fi ltr EasyClean 

 Tlakový CycloneFilter

 Přimíchávací zařízení
TurboFiller

 FastFiller nebo PumpFiller

 ProFlow

 Proplachovací nádrž

 Tlakové vyprazdňování

 Bezpečnostní zámek

 Stavitelná náprava

 Odpružení SmoothRide 

 ParaLift

 Ramena variant EAGLE, 
DELTA, PRO

 

Více výkonu, ještě snadnější použití…
HARDI 5500 je výkonný počítač, který vylepšuje 
vlastnosti kapalinového systému, napomáhá snadnějšímu 
a bezpečnějšímu ovládání a poskytuje všechny potřebné 
informace. Je tou správnou volbou pokud jsou požadovány 
výbavy jako IntelliTrack a jiné nástroje vyspělého farmaření.

Obsluha je neustále informována o stavu prováděné operace 
a varována v případě, že důležité parametry jako tlak, 
rychlost aj. jsou nesprávné. 

Pro vyspělé farmaření je HC 5500 připraven až pro 
98 registrů a také pro připojení k aplikační mapě pro 
specifi kaci polohy nebo ke vzdálenému čidlu. Možností jsou 
také variabilní výbavy na přání jako AutoSectionControl, 
TankGuage nebo 12-V tiskárna.

LogicMenu umožňuje velmi rychlé získávání zásadních 
informací zobrazením na širokoúhlém displeji.

Hodnota objemové dávky může být měněna z procentuálního 
znázornění na objemové.

Snadné jako 1, 2, 3
Používání počítače HARDI 2500 je velmi jednoduché.

Objemová dávka je automaticky regulována. Stisknutím 
tlačítka šipky „vzhůru“  se zvyšuje objemová dávka… je to 
snadné, rychlé a jednoduché.
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Robustní šasi NAVIGATORU je 
konstruováno pro vysoké pojezdové 
rychlosti v nejnáročnějších polních 
a silničních podmínkách. Rám 
NAVIGATORU je vyroben z vysokotažné 
oceli a připraven pro náročné požadavky 
vyspělého farmaření. 

Koncept šasi nabízí ten nejlepší 
kompromis mezi vynikající průjezdní 
světlostí a nízkým těžištěm.

Nízké těžiště
NAVIGATOR má nejnižší možné těžiště 
bez nežádoucího snížení průjezdní 
světlosti pod postřikovačem.

Jedinečný design nápravy 
a rámu zabezpečuje 
výjimečnou průjezdní 
světlost, redukuje 
poškození plodin na 
absolutní minimum. Táhla 
brzd ani mechanismy řízení 
nejsou umístěny níže než 
náprava.

Jedinečná konstrukce s dlouhou tažnou ojí
Dlouhá tažná oj prochází strojem přímo od místa 
připojení k nápravě. Připojení pod rámem umožňuje 
dobrou jízdní stabilitu a absorbuje kmitavé síly vznikající 
při rychlé jízdě. Tažná oj může být buď pevná se 
spodním nebo horním závěsem nebo vybavená řízenou 
ojí.
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S doplňkovou výbavou - systémem odpružení Smooth 
Ride je mimořádně spolehlivý a má minimální nebo žádné 
požadavky na servis. Odpružení poskytuje lepší jízdu 
postřikovače, zajišťuje vyšší výkonnost a komfort.

IntelliTrack
Tento moderní koncept 
řízené tažné oje poskytuje 
pevný poloměr otáčení, 
pouhých 6,0 m. Kombi-
nace vyspělé elektroniky, 
proporčního ventilu a dvou 
velkých hydraulických válců 
zajišťuje bezpečné a přesné 
vedení s uživatelsky příjem-
ným ovládáním.

Počítač HC 
5500, na 
základě 
zada-
ného roz-
chodu kol 
a průběžně 
měřených 
rychlostí jízdy, 
zajišťuje, že řízení 
se nebude používat, 
když to není bezpečné. 
(Pokud se např. obsluha 
postřikovače pokusí 

o otočení o 90° při rychlosti 15 km/hod, 
IntelliTrack automaticky vyhodnotí data 
a uzamkne řízení.)

Jednoduché připojení k traktoru
Jakmile je IntelliTrack zkalibrován, obsluha musí před 
začátkem postřikování pouze připojit 2 malé řetízky do 
traktoru. Táhla společně se dvěmi propojovacími řetízky 
tvoří lichoběžník, který toleruje odchylky způsobené 
čepovými spoji nebo zkrutem (pnutím) oje.

ParaLift
Lichoběžníkový zvedací systém je na moderních 
postřikovačích standardem. Koncept HARDI ParaLift 
dokazuje své přednosti na více než 20 000 kusech 
tažených postřikovačů. Žádné třecí části, pouze 
horizontální západky a automatický mechanický 
transportní zámek zajišťují jedinečnou stabilitu ramen 
s minimálními požadavky na servis.

poloměr otáčení 6 metrů
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Multifunkční 3ventilová jednotka a čistící trubice 
napomáhají jednoduššímu a efektivnějšímu plnění 
chemikálií. Čistění kanystrů a samotného TurboFilleru 
je zajištěno rotační tryskou.

Přimíchávací zařízení TurboFiller
HARDI TurboFiller byl vyvinut 
pro zpracování velkého množství 
práškových i tekutých chemikálií. 
Jeho vysoká výkonnost je dosažena 
kombinací silného vakua a rotace 
kapaliny, které je dosaženo díky 
TurboDefl ectoru uvnitř zásobníku.

Změna transportní pozice do pozice 
plnění o výšce 95 cm se provádí 
jednoduše pomocí pružinových 
táhel s automatickým transportním 
zámkem.
Jako doplňková výbava  může být 
TurbofFiller vybaven čistící pistolí. 
Tato 1 m dlouhá hadice s pistolí 
může být použita pro vyplachování 
zásobníku a nebo pro plnění vody 
do zařízení.

Proplach kanystru          naplněno chemikálií a TurboDefl ektor                  čerpadlo
                       zapnuto/vypnuto                            zapnuto/vypnuto
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Čerpadlo
Kapalinový systém NAVIGATORU je poháněn robustním, 
tukem mazaným membránovým čerpadlem HARDI.
Membrány oddělují kapalinový systém od důležitých 
mechanických částí, jako jsou například ložiska a kliková 

hřídel, což zabezpečuje spolehlivý a dlou-
hodobý chod.
Základní vlastnosti membránového čer-
padla HARDI:
• samonasávací
•  schopnost suchého chodu bez poško-

zení
• snadný servis

   • tukem mazaná kliková hřídel

Proplachovací nádrž
Proplachovací nádrž o objemu 
500 litrů je umístěna nad 
nápravou a tím zabezpečuje zvý-
šenou jízdní stabilitu. Dvě rotu-
jící proplachovací trysky a hla-
dinoznak umožňují bezpečné 
a efektivní více-krokové čištění 
přímo na poli. Plnění je snadno 
ovládáno z pracovní zóny.

Tlakový CycloneFilter
CycloneFilter je unikátní samo-
čisticí fi ltr s vysokorychlostním 
odstředivým efektem, který 
významně zvyšuje výkon fi ltrace. 
Navíc má CycloneFilter jedineč-
nou podpůrnou funkci umožňující 
propláchnutí, když je potřeba.

Sací fi ltr EasyClean 
EasyClean je vysokokapacitní sací fi ltr.
Stav fi ltru může být neustále monitorován 
přes vakuový senzor SafeSpray, což zabezpe-
čuje čištění fi ltru jen když je potřeba. Jediné, 
co je nutné udělat pro čištění fi ltru, je otočit 

víkem o 90°. To uzavře ventil k hlavní nádrži 
na spodní straně fi ltru a otevře 

fi ltr pro kontrolu.

Ventily SmartValve
Všechny základní funkce potřebné pro plnění 
nebo čištění postřikovače jsou soustředěny 
do dvou ovládacích pák vícecestných ventilů 
umístěných uprostřed pracovní zóny. Logické 
umístění ovládacích pák se snadno čitelnými 
ikonami činí systém velmi jednoduchým 
k ovládání a zkracuje čas pro přípravné práce na 
postřikovači.

čistění nádrže

tlakové 
vyprazdňování

plnění

postřik

Tlak

sání z hlavní 
nádrže

sání
z proplachovací 
nádrže

Sání

Kapalinový systém NAVIGATORU má velký 
průměr všech ventilů, trubic a fi ltrů. Kapalinový 
systém je připraven pojmout velké množství 
kapaliny s minimálním poklesem tlaku.
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Ramena DELTA o záběru 18-28 m jsou 

kompaktní výkonná ramena, sestrojena pro 

uživatele s těmi nejvyššími požadavky.

Ramena mají vyspělý systém odpružení, který 

ve spolupráci s trojrozměrným designem 

ramen podporuje tu nejpřesnější aplikaci.

Vysoký výkon
Centrální sekce s kyvadlem s vinutou pružinou 

a teleskopickým tlumičem absorbuje pohyby způ-

sobené traktorem a návěsem. Hydraulicky ovlá-

daný zámek kyvadla stabilizuje ramena při jejich 

rozkládání a skládání.
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NAVIGATOR
Jedinečný anti-vychylovací systém 

tlumí přímé i boční horizontální 

pohyby tak dobře jako i jiné hori-

zontální rázy a zatížení.

1. vinutá pružina

2. tlumič vinuté pružiny

3. kyvadlo

�. tlumič kyvadla

5. vodící tyče

6. anti-vychylovací systém

Výstředníkový uzavírací mecha-

nismus na ramenech DELTA 

zamyká ramena ve správné 

poloze.

Spolu s 3rozměrnou konstrukcí 

je zabezpečena vysoká stabilita 

ramen.
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Ramena EAGLE o záběru 18-30 metrů jsou 

vyvinuta pro velké zatížení v nejnáročnějších 

podmínkách. Ramena jsou velmi dobře známá 

po celém světě pro jejich osvědčené použití 

v nejtěžších podmínkách.

Ramena EAGLE jsou odpružena dvěmi velkými 

vinutými pružinami s tlumiči rázů. Horizontální 

pohyby jsou tlumeny silným trapézovým závěsem, 

který umožňuje postřikování a otáčení ve velmi 

vysoké pracovní rychlosti.

Stabilní aplikace
1. vinutá pružina
2. ramena trapézu
3. samostabilizační trapézy
�. anti-vychylovací systém
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Vertikálně skládaná trojrozměrná ramena 
PRO se záběrem 12-18 metrů mají všechny 
předpoklady ke splnění náročných požadavků 
při různých postřikových úlohách. Trans-
portní šířka ramen PRO je pouhých 2,55 m 
a jsou ideálním řešením tam, kde je potřeba 
malých a fl exibilních ramen.

Mřížová struktura zajišťuje tuhost a pevnost 
ramen, základ pro přesnou a rovnoměrnou 
distribuci postřiku. Držáky trysek, hadice 
a rozvody jsou bezpečně ukryty v profi lu 
ramen.

Flexibilita
Nastavitelný trapéz je jed-
nou z vlastností ukrytých 
v konstrukci těchto per-
fektních ramen. Trapéz 
může být nastaven pro 
jakékoliv polní podmínky 
k dosažení té nejlepší 
jízdy. Tlumení vychýlení je 
zabudováno v centrální 
sekci tak, aby redukovalo 
nežádoucí horizontální 
pohyby ramen.

1. tlumící vinutá pružina
2. trapézové podpěry
3. nastavení ramen trapézu
�. anti-vychylovací systém
5. válec pro uzamykání trapézu

13



1�

Pěnový značkovač

Nádrž koncentrátu 
o objemu 100 l – ovládání 
zařízení je zabudováno do 

SprayBoxu.

Hydraulické
naklápění

Pro ramena DELTA-Y, 
EAGLE a PRO-Y je potřebný 

dvoučinný výstup.

SmoothRide

Systém odpružení pro kom-
fortnější jízdu.

ProFlow

Jedná se o automatické 
plnění v kombinaci

s PumpFiller.

Proplachovací nádrž

Umožňuje bezpečné a efek-
tivní čištění na poli – hlavní 
nádrž je vybavena dvěmi 

proplachovacími tryskami.

Nádrž na čistou 
vodu

Nádrž o obsahu 20 litrů je 
umístěna vpravo pod před-

ním krytem.

IntelliTrack/manuální 
řízení

Postřikovač může být řízen 
manuálně anebo elektronicky 
pomocí počítače HC 5500.

PumpFiller

Nádrž může být plněna 
přes výkonné čerpadlo.

FastFiller

Vysokokapacitní FastFiller 
je schopen plnit rychlostí 

až 500 l/min.

BoomFlush

Manuální ventil, umístěný 
na konci rozvodné trubky 

ramene, která umožňuje pro-
plach ramen od zbytků jíchy.

Počítač HARDI 
2500

Odkládací schránka
SafetyLocker

Je umístěna pod levým 
předním krytem.

BoomPrime

Nízkotlaká cirkulace pro 
ramena DELTA.

Počítač HARDI 
5500

ChemLocker

Na postřikovač může být 
upevněn ChemLocker pro 
vložení kanystrů nebo pytlů 

s přípravkem.

Sada vnějšího čistění

Stříkací pistole a navíjecí 
buben s hadicí pro venkovní 

očistu postřikovače.

Světlo pro práci v noci

V případě přípravy a postřiku 
v noci může být na postři-
kovač upevněno pracovní 

světlo.

Spojka EcoFill 

Propojení a proplach uza-
vřených přenosných nádob 

na chemikálie.

TurboFiller

Vysokokapacitní zařízení 
pro plnění chemického 

přípravku.

Aplikační hadice pro 
tekutá hnojiva

Umístění aplikačních hadic 
pro tekutá hnojiva každých 

25 cm.

InLine fi ltr

Předchází ucpání fi ltrů 
trysek při práci s nízkými 

objemovými dávkami.

Blatníky

K dispozici jsou 2 typy.
Nastavitelné 

nápravy

K dispozici jsou 2 možnosti 
rozchodu: 1,5 až 1,8 m 
nebo 1,8 až 2,25 m.

NAVIGATOR je možné velmi variantně sestavit; je 

možné jej mít jako velmi jednoduchý stroj, ale může být 

také vybaven širokou škálou doplňkových výbav dle 

požadavků Vaší farmy. Pro určitý trh může být některá 

z doplňkových výbav standardní výbavou.

Pressure Empty

Tlakové vyprazdňování umož-
ňuje rychlé vrácení kapaliny 

do zásobní nádrže.
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Nádrž, l  3000  4000 
Čerpadlo (typ – l/min)  1303 -11� / 363 -19� �63 - 276 / �63H - 322 
Ramena  PRO, DELTA, EAGLE  PRO, DELTA, EAGLE
Odpružení  volitelné   volitelné
Řízení volitelné   volitelné
Požadavky na hydrauliku (modely Y)  1x jednočinný + 1x dvojčinný  1x jednočinný + 1x dvojčinný
Požadavky na hydrauliku (modely Z)  1x dvojčinný   1x dvojčinný 
Hmotnost na tažné oji (prázdná nádrž)*, kg  280  170
Hmotnost na nápravě (prázdná nádrž)*, kg 3 120  3 310
Celková hmotnost (prázdná nádrž)*, kg  3 �00  3 �80
Poloměr otáčení IntelliTrack, m  6,0  6,0
Celková délka, m (A)  7,21  7,21
Celková výška s rameny PRO, m (B) 3,05  3,05
Celková výška s rameny EAGLE a DELTA, m (B) 3,80  3,80
Šířka s rameny EAGLE, m (C)  3,00   3,00 
Šířka s rameny DELTA, m (C)  2,55   2,55 
Šířka s rameny PRO, m (C) 2,55   2,55
Rozchod kol na pevné nápravě, m (D)  1,80 / 2,00  1,80 / 2,00
Stavitelný rozchod kol, m (D)  1,50 – 2,25   1,50 - 2,25
Vzdálenost tažné oje k nápravě, m (E)  �,61  �,61
Průjezdní světlost, m (F) 0,8 (13,6 × �8)  0,8 (13,6 × �8) 
Proplachovací nádrž, l  500   500 
Nádrž na čistou vodu, l 20  20
* hodnoty pro 3 000 l s rameny EAGLE 2� m a � 000 l s rameny DELTA-Z 28 m

EAGLE 18-30 m

Ramena EAGLE nabízejí nepřekonatelné možnosti pro tvrdé podmínky.

Pevná a osvědčená dvojrozměrná ramena jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají

trvanlivá a hodnotná ramena.

DELTA 18-28 m

Ramena DELTA nabízejí jedinečné možnosti a spolehlivost.

Robustní trojrozměrná struktura zaručuje dobrou trvanlivost.

Díky designu jsou kompaktní pro transport a uskladnění.

PRO 12-18 m

Pevná a osvědčená trojrozměrná ramena PRO jsou ideální volbou pro ty, kteří požadují 

malou transportní šířku a ramena s fl exibilním pracovním záběrem.
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Ruční • Zádové • Nesené • Návěsné • Samojízdné • Rosiče

Široký sortiment postřikovací techniky

Firma HARDI si vyhrazuje právo změnit výše uvedené specifi kace bez předchozího upozornění.

Testování
Postřikovače, které opouštějí HARDI 
INTERNATIONAL A/S jsou testovány podle 
striktních kvalitativních norem. Pracovníci 
montážních linek jsou akreditováni v sou-
ladu s požadavky institucí NSTS (National 
Sprayers Testing Scheme), Velká Británie 
a BBA (Biologische Bundesanstalt für Land- 
und Forstwirtschaft), Německo. To zajišťuje, 
že zemědělcům jsou dodávány postřikovače 
nejvyšší kvality. 

Perfektní zpracování povrchu
Pokrokové technologie povrchové ochrany obsahují 13 kroků, zahr-
nující přípravnou úpravu zinko-fosfátem a následné ošetření vysoce 
kvalitním práškovým lakováním.

Společně se způsobem DELTA/MAGNI opracování matic, 
šroubů a ostatních částí, dodáváme výrobky, které jsou vys-
oce odolné vůči korozi. Podvozek, ramena a ostatní kovové části 
jsou předpřipraveny pomocí zinko-fosfátu a následně povrchově 
upraveny práškovým lakem.

Váš prodejce:


