Inteligentní postřikovač
Jistota úrody

COMMANDER

COMMANDER

Výkon

Spolehlivost

Optimalizace

Přesnost

Nádrž:

3300, 4500, 5500 a 7000 l

Náprava:

Nastavitelný rozchod 1,8 – 2,25 m

Řídící jednotka:

HC 6500 nebo HC 9500 - ISO

Ramena DELTA:

Ramena se záběrem 18 až 28 m

Ramena FORCE:

Vysoce výkonná ramena se záběrem 24 až 36 m

Ramena TWIN FORCE:

Ramena s podporou vzduchu se záběrem 18 až 36 m

Přimíchávací
zařízení TurboFiller: Integrovaná pracovní deska, vysoký výkon
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Bezpečnost

Kapalinový okruh:

DynamicFluid4 – kratší časová odezva
a přesnější aplikace na poli

Sledování stopy:

SafeTrack (výbava na přání)

Ramena TERRA FORCE:	Pevná, vysoce výkonná ramena, DynamicCenter,
AutoTerrain (výbava na přání), se záběrem 36 až 42 m

Koncept
Zemědělské postupy se neustále vyvíjí. Farmáři se denně setkávají s výzvou
na dosažení vyšších výkonů a snížení provozních nákladů. Odpovědí společnosti
HARDI na tuto výzvu je zdokonalení řady tažených postřikovačů COMMANDER.
COMMANDER je zkonstruován tak, aby splňoval požadavky moderního
profesionálního zemědělství na celém světě.
Tato generace postřikovačů je navržena tak, aby vítězila ve výkonu, spolehlivosti,
bezpečnosti, optimalizaci, snadném ovládání a přesnosti.

PŘ Í P

Postřikovač Commander je špičkový stroj určený pro nepřetržitý provoz dle
požadavků náročné obsluhy.
Příkladem funkčního designu je logické levostranné řešení postřikovače, kde jsou
soustředěny všechny základní ovládací funkce do jedné zóny.
Podívejme se blíže na některé vlastnosti, které vytváří z postřikovače COMMANDER tu
nejlepší volbu na trhu tažených postřikovačů.
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DynamicFluid4

Inteligentní postřikování
Postřikový cyklus popisuje základní
kroky týkající se přípravy, postřikování
a dokončení postřikových prací.
A také popisuje, jak inteligentní funkce
postřikovače COMMANDER a řídící
jednotka HC 9500 pomáhají obsluze.

TWIN FORCE
TWIN – úspora pro váš rozpočet.
Celosvětově nejlepší systém aplikace postřiku
vám pomůže ušetřit až 30 % nákladů na
chemii. S vyšší postřikovou rychlostí, nižším
úletem a vyšší účinností můžete navýšit roční
kapacitu až o 100 %. Díky možnosti aplikace
při horších povětrnostních podmínkách vám
systém TWIN usnadní práci.

Kapalinový systém DynamicFluid4
Systém regulace dávky DynamicFluid4
nastavuje nové standardy v přesnosti a výkonu.
Technologie založená na zpracování údajů ze
4 snímačů zakomponovaných do systému
rozvodu kapaliny, které řídící jednotka
vyhodnocuje 20x za sekundu tak, aby byla
regulace dávky co nejrychlejší a nejpřesnější.

Integrovaná řídící jednotka HC 9500
Počítač HC 9500 je pro pěstitele výkonným,
plně vybaveným a přesným nástrojem pro
navádění stroje, ukládání dat, vytváření zpráv
o aplikaci postřiku, automatické řízení atd.
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Podvozek

Robustní podvozek a náprava
COMMANDERu jsou zkonstruovány pro
vysoké rychlosti v nejnáročnějších polních
podmínkách i na cestách. Je připraven
splnit přísné požadavky profesionálních
farmářů.
Snadno dostupná kompaktní plošina
umožňuje volný přístup k víku nádrže.
Zadní a spodní plech je možné snadno
demontovat pro umožnění přístupu
ke kapalinovému a elektrickému okruhu.
Nízké těžiště
Konstrukce podvozku zohledňuje
požadavek na nízké těžiště stroje
při zachování požadované světlé výšky.
Všechny ocelové části jsou umístěny
co nejníže spolu s perfektně tvarovanou
polyetylenovou nádrží.
Proplachovací nádrž s kapacitou 500 litrů
je umístěna nad zadní nápravou pro
lepší stabilitu stroje, zejména při použití
volitelného systému řízené nápravy
SafeTrack.

Odpružená náprava a oj
Doplňkovou výbavou pro COMMANDER je hydraulický systém
odpružení nápravy. Pevné hydraulické válce absorbují rázy tak,
aby nebyly přeneseny na ramena a traktor. Tento systém umožňuje
komfort při vysokých pojezdových a postřikových rychlostech.
Díky oji odpružené pryžovými tlumiči jsou sníženy rázy
od postřikovače na přípojné zařízení traktoru.
Náprava i oj jsou na COMMANDERu 7000 odpruženy již ve standardu.

4

Vysoká kvalita povrchové úpravy
Šasi i ostatní ocelové komponenty jsou
před aplikací vysoce kvalitních práškových
barev upraveny zinkofosfátováním. Toto
povrchové zpracování poskytuje vynikající
ochranu proti korozi, způsobené jak vlivem
chemikálií, tak i drsných povětrnostních
podmínek.

SafeTrack - sledování stopy traktoru
Toto revoluční řešení spojuje výhody jiných tradičních
systémů sledování stopy do jednoho výkonného
systému, kdy si již nemusíte vybírat mezi menším
poloměrem otáčení nebo lepší stabilitou stroje.
Díky SafeTracku dochází k minimálnímu poničení
porostu, aniž by zvyšoval nároky na obsluhu.
Počítač neustále monitoruje rychlost pohybu a rádius
otáčení tak, aby zajistil nejvyšší možnou bezpečnost.
Unikátní přenášení těžiště stroje směrem dovnitř
zatáčky výrazně zvyšuje stabilitu a umožňuje vyšší
rychlost a bezpečnost na souvrati.

Bezpečný za všech podmínek
Jestliže se obsluha pokusí otočit například o 90° při rychlosti 15 km/h,
systém SafeTrack automaticky vyhodnotí situaci a srovná
postřikovač tak, aby nedošlo k jeho převrácení.
Unikátní geometrie SafeTracku v kombinaci s trapézovými
rameny umožňuje snížení poloměru otáčení až na 6 m.
V transportním módu je SafeTrack uzamknut v pozici přímo
vpřed.

97814500

Oj
Oj postřikovačů COMMANDER 5500 a 7000 má hydraulickou podpěru,
která je ovládána samostatným hydraulickým výstupem traktoru.
Díky tomu je připojení postřikovače k traktoru snadné a bezpečné.

S řízenou nápravou SafeTrack jsou pojezdová kola vždy
souběžně s řádky a ramena jsou vždy kolmo ke směru postřiku.
Tím je zajištěna optimální aplikace bez přestřiků a nedostřiků,
dokonce i při zatáčení na konci řádku.
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Pracovní zóna

Sání
Sání z hlavní nádrže

Sání z proplachovací nádrže

Sání z externího zdroje

Výtlak
Čištění nádrže

Tlakové vyprazdňování

Plnění

Pracovní zóna postřikovače COMMANDER se nachází v levé
přední části stroje. Jsou zde soustředěny a logicky rozmístěny
ovládací prvky všech základních funkcí stroje, což zaručuje
snadné ovládání. Velká bezpečnostní schránka je umístěna
nad pracovní zónou společně s nádrží na čistou vodu.
Ventily SmartValve
Ovládání všech primárních funkcí potřebných pro obsluhu
postřikovače, ať už jde o jeho plnění nebo čištění, je realizováno
pouze prostřednictvím dvou ovládacích pák ventilů SmartValve
umístěných v pracovní zóně stroje. Logicky umístěné ovládací
páky s barevně rozlišenými piktogramy funkcí velmi zjednodušují
celý systém a umožňují jeho snadné ovládání. Značně zkracují
čas nastavení stroje.
Přimíchávací zařízení TurboFiller
HARDI TurboFiller byl vyvinut pro zpracování velkého množství
práškových a tekutých chemikálií. Jeho vysoký výkon je
dosažen velkým podtlakem a rotací kapaliny vytvářené pomocí
TurboDeflektoru na dně nádoby.
TurboFiller je integrován do celkového designu stroje tak,
aby nepoškozoval rostliny vyššího vzrůstu. Kryt zařízení
po otevření vytváří stolek ulehčující manipulaci s chemií.

Postřik

Popis pro COMMANDER 3300 a 4500 l

Čerpadlo
Systém rozvodu kapaliny u postřikovače COMMANDER
je poháněn robustním membránovým čerpadlem HARDI.
Membrány oddělují kapalinu od důležitých částí čerpadla,
jako jsou ložiska a kliková hřídel. To zajišťuje spolehlivý
a dlouhodobý provoz.
Přednosti membránových čerpadel HARDI:
• Samonasávání
• Schopnost chodu na sucho bez poškození
• Snadná údržba
• Tukem mazaná kliková hřídel
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Kapalinový systém DynamicFluid4
Dynamický systém regulace dávky založený
na technologii 4 snímačů
Nový koncept rozvodu kapaliny u postřikovače COMMANDER byl
vyvinut proto, aby bylo dosaženo rychlejší odezvy a tím i preciznější
aplikace postřiku.
Výkonné traktory s plynule měnitelnými
převody mají větší rozsah pojezdové rychlosti
a rychlejší akceleraci. Tyto vlastnosti spolu
s ovládáním sekcí pomocí GPS se staly
výzvou ke zdokonalení regulace dávky
v kapalinovém okruhu.
U tradičního systému je regulace prováděna
v návaznosti na již „stará“ data. Například
krátce po zvýšení otáček čerpadla bude
v tryskách příliš vysoký průtok. Jakmile dojde
k naměření tohoto stavu, počítač provede snížení
tlaku, ale mezitím bude aplikovaná dávka příliš
vysoká.

Naproti tomu, systém DynamicFluid4 neustále kontroluje otáčky a neprodleně
provádí regulaci. Princip DynamicFluid4 je založen na 4 snímačích v systému
rozvodu kapaliny a měří otáčky čerpadla, polohu regulačního ventilu, průtok a tlak.
Společně s novým softwarem a novým unikátním keramickým regulačním ventilem
nabízí systém DynamicFluid4 přesnou aplikační dávku s nejrychlejší regulací na trhu.

DynamicFluid4

Stabilita a bezpečnost

Každý snímač systému DynamicFluid4 má svůj individuální úkol, ale v případě
poruchy některého z nich si systém dovede dopočítat chybějící údaje na základě
údajů z ostatních snímačů tak, že umožní dokončit postřik bez přerušení. Regulace
může být prováděna i ručně.
Systém automatického ovládání
sekcí AutoSectionControl –
vstupy ze snímačů, například
vypínání sekcí
Vysoká spolehlivost
keramických ventilů,
nedochází k žádným únikům
a dlouhá provozní životnost

Široký rozsah
regulace
od 0 do 500 l/min
Flexibilita – Regulace
probíhá v závislosti na
rychlosti, například při
míjení překážek na poli
Pomalu
hlost
Střední ryc
hlost
Vysoká ryc

Systém je až 7 krát
rychlejší než určují
požadavky norem ISO/EN

Systém myslící dopředu
– Na souvratích systém
vypočítá a určí správné
dávkování pro opětovné
vjetí do pole

Základem filtračního systému COMMANDER jsou filtry EasyClean,
CycloneFilter, doplněné filtry sekcí a filtry trysek.
Sací filtr EasyClean
Filtr EasyClean je vysokopacitní sací filtr. Stav filtru může být
neustále monitorován přes vakuový senzor SafeSpray, což
zabezpečuje čištění filtru, jen když je potřeba. V tom případě
jediné, co je nutné udělat, je otočit víkem o 90°. To uzavře ventil
k hlavní nádrži na spodní straně filtru a otevře filtr pro provedení
údržby.

Rychlá odezva – Přímý
postřik bez zpoždění ihned
po spuštění a s požadovaným
dávkováním

Přesnost – Měření
a výpočty jsou prováděny
20 krát za sekundu

Tlakový CycloneFilter
CycloneFilter je unikátní samočistící filtr
s vysokorychlostním odstředivým efektem,
který významně zvyšuje výkon filtrace. Navíc
má CycloneFilter jedinečnou podpůrnou
funkci umožňující propláchnutí, když je
potřeba.

bar
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Ovládací
systémy

HC 6500
Počítač HC 6500 je určen pro postřik, což znamená, že neexistuje
žádný kompromis týkající se jeho funkčnosti. Ergonomicky optimální
design podporuje požadavky na velký počet provozních hodin
a jednoduchou obsluhu. Všechna tlačítka jsou umístěna logickým
způsobem, což odpovídá sladění s příslušnou funkcí.
Příkladem je umístění ovládání všech funkcí běžně používaných během
postřiku na ovládací páce, a proto mohou být tyto funkce aktivovány,
aniž byste zvedli ruku z loketní opěrky sedadla. Z důvodu maximálního
usnadnění a zjednodušení je propojení mezi postřikovačem a traktorem
provedeno pouze jedním kabelem.

HC 9500
Všechny hlavní funkce týkající se postřiku
jsou ovládány prostřednictvím multifunkční
dotykové obrazovky 12.1" počítače HC
9500, což zaručuje výkonnou a přesnou
aplikaci postřiku. Řídicí jednotka HC
9500 poskytuje zdokonalený a plně
vybavený přesný nástroj pro zemědělce,
který umožňuje navádění, ukládání dat,
vytváření zpráv o provedeném postřiku,
automatické řízení a mnoho dalších
funkcí. Počítač HC 9500 je kompatibilní
se sběrnicí ISOBUS dle požadavků normy
ISO11783. Počítač HC 9500 může proto
také pracovat jako počítač HC 6500.
Kompletní integrace důležitých informací
na jedné obrazovce je důležitým
kritériem. Na pracovní obrazovce
počítače HC 9500 může řidič obsluhovat
systémy AutoHeight - automatické
nastavení výšky ramen, Automatické
vypínání sekcí AutoSectionControl (ASC)
a také navádění a dávkování.
HC 9500

HC 6500
Systém ISOBUS
Postřikovač COMMANDER může být ovládán přes sběrnici ISOBUS virtuálním terminálem. Z důvodu
usnadnění obsluhy celého postřikovače je s tímto strojem dodávána osvědčená ovládací páka, aby
mohly být všechny základní funkce postřiku a hydrauliky ramen ovládány snadno a bezpečně.
Další funkce jako ovládání řízené nápravy, vzduchové podpory TWIN aj. se ovládají přímo na ovládací
skříňce SetBox. Pracovní obrazovka virtuálního terminálu je podobná pracovní obrazovce typu
HC 6500. Je-li tažný prostředek vybaven ISOBUS terminálem, který obsahuje automatické vypínání
sekcí, lze tímto terminálem přímo ovládat automatické vypínání sekcí COMMANDERu bez nutnosti
pořízení samostatné ovládací páky HARDI.

Řídicí jednotka

HC 6500

HC 9500

Počet registrů

98+1

Bez omezení *

Maximální počet sekčních ventilů

98+1
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GPS, přenos a tisk dat

Ano

Ano

Hodiny (Čas/Datum/Alarm/Stopky)

Ano

Ano

Alfanumerická klávesnice

Ano

Ano

Barevný displej

Ano

Ano

Pomocné funkce

Ano

Ano

Ovládání proplachu ramen
Pěnový značkovač

Ano
Ano

Ano
Ano
* USB úložiště
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Postřikový cyklus

Automatické plnění AutoFill
-	šetří čas a obsluha se může věnovat jiným úkolům
-	automatický bezpečnostní snímač s vypínačem zabraňuje přeplnění nádrže
- pro dosažení maximálního výkonu plnění je míchání v průběhu plnění
automaticky vypnuto
-	výkon: 600 až 800 l/min

Dokumentace
-	USB port pro přenos dat
-	protokol postřiku ve formátu pdf
- záznam dat v reálném čase
-	přenos dat do softwaru vedení farmy
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Automatický proplach AutoWash
-	nastavte požadovaný program proplachu a vše další
probíhá automaticky
-	nedochází ke kontaminaci obsluhy stroje a kabiny
- dochází k úspoře času, protože je tento proces
ovládán z kabiny již za jízdy
-	pomáhá předcházet vzájemné kontaminaci pesticidů
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Přimíchávací zařízení TurboFiller
- zvládne dopravit do hlavní nádrže velké množství
práškových a kapalných chemikálií
-	vysoký výkon je dosažen díky velkému podtlaku a vysoké
rychlosti rotace kapaliny, docílené TurboDeflectorem na dně
nádoby
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Automatické ovládání postřikových sekcí
AutoSectionControl (ASC)
-	úspora chemie ve výši 3 % a více
-	snížení únavy obsluhy
- individuální kalibrace jednotlivých sekcí

Nastavení dávky
-	mohou být přednastaveny 2 různé aplikační
dávky pro rychlé přepínání mezi nimi
-	rychlá změna dávky +/- s volitelnou velikostí
kroku
-	vstup pro nastavování dávky externím zařízením
(variabilní dávkování)
- možnost dávkování dle přednastavených
aplikačních map

Navádění stroje
- na displeji je zobrazena předvolená jízda
- může být použito 5 různých způsobů navádění
- jako volitelné je k dospozici automatické řízení
AutoSteer
Souvraťový asistent HeadlandAssist
- snižuje zátěž operátora
- zamezuje plýtvání chemií
- automaticky zvedá ramena a při vjezdu do porostu
je znovu spouští
- automaticky centruje ramena při skládání
- při jízdě ve svahu automaticky nastavuje zrcadlovou
pozici ramen po otočení na souvrati

Automatické míchání postřiku AutoAgitation
-	maximalizuje míchání, aniž by docházelo k pěnění
-	minimalizuje zbytky přípravku v nádrži po ukončení
postřiku
-	automatické zobrazování množství postřikové kapaliny
v hlavní nádrži na displeji počítače HC 9500

Automatické nastavení výšky ramen
AutoHeight
-	pomocí systému HARDI AutoHeight
můžete zvolit nastavení výšky ramen
buď nad porostem nebo nad půdou
-	výška je měřena pomocí 3 nebo
5 ultrazvukových snímačů

Systém tlakové cirkulace PrimeFlow
-	žádné neošetřené plochy na začátcích postřiku
-	žádné usazování pesticidů v rozvodech kapalinového systému
-	možnost proplachu rozvodů ramen bez postřiku
-	tlakový systém umožňuje bezpečnou a spolehlivou práci
-	záběr jednotlivých sekcí může být nastaven individuálně
- celkový počet postřikových sekcí je možný v rozsahu od 1 do 13
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Ramena

TWIN FORCE
Ramena HARDI
TWIN jsou špičkou
z hlediska výkonu,
přesnosti, účinnosti
aplikace a nezávislosti
na počasí. Ideální
velkokapacitní řešení
pro většinu uživatelů.

Ramena TWIN
FORCE jsou
k dispozici se záběry
od 18 do 36 m.

Rameno typu TWIN FORCE
je dvakrát skládané hybridní
ocelové rameno třídimenzionální
příhradové konstrukce.
U 36 m verze jsou vnitřní ramena

Dva výkonné ventilátory vhánějí
proud vzduchu do vzduchových
vaků obou ramen postřikovače.
Silný a rovnoměrný proud
vzduchu umožňuje vyšší rychlost
aplikace i ve velmi nepříznivých
povětrnostních podmínkách,
a to při účinném potlačení úletu
postřiku.
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vyrobena z oceli a vnější ramena
z hliníku. Velká ramena TWIN
FORCE mohou být složena
na polovinu, 32 a 33 m na 17 m
a ramena 36 m na 18 m.

Výhody ramen TWIN:
• Rychlejší postřik – kapacita se zvýší až o 100 %
• Úspora až 30 % chemické látky, vyšší účinnost
• Optimální načasování postřiku
• Omezení úletu postřiku

Plynule nastavitelný náklon
vzdušné clony společně se
způsobem rozprašování
postřiku je charakteristickou a důležitou funkcí
ramen HARDI TWIN. To
umožňuje přesnější aplikace v závislosti na plodině
a klimatických podmínkách. TWIN zvyšuje účinnost postřiku i při bezvětří.

Ramena TERRA FORCE
Ramena typu TERRA FORCE
nabízí vynikající kvalitu, pokud jde
o pevnost, výkon a kapacitu.
Třídimenzionální konstrukce,
při které působí pouze tlačné
a tažné síly, zaručuje optimální
tuhost ramen. Účinné tlumení
horizontálních kmitů
hydropneumatickými tlumiči
v kombinaci se 4 polyuretanovými
tlumiči zaručuje stabilitu a minimální
namáhání ramen při otáčení a také
při zrychlování a zpomalování.
Individuální skládání a naklápění
ramen zvyšující flexibilitu použití je
volitelnou výbavou. Ramena TERRA
FORCE jsou k dispozici se záběrem
od 36 do 42 m.
Rameny TERRA FORCE je možné
vybavit postřikovače COMMANDER
s nádržemi 5 500 a 7 000 l.

Systém DynamicCenter

Rovný/kopcovitý terén

Dva unikátní systémy HARDI pro ovládání ramen
AutoTerrain je automatický
Systém DynamicCenter
systém ovládání výšky
disponuje ručním nastaramen nad terénem
vením středu. Nastavení je
pracující proaktivně tak,
prováděno během provozu
že na základě pohybů
z kabiny. Systém nastaví
střední sekce předvídá
intenzitu, se kterou budou
možný pohyb ramen
ramena kopírovat náklon
a tím je schopen zabránit
podvozku postřikovače
nežádoucímu pohybu dříve,
v rozsahu od 10% (jako
než vůbec vznikne.
kyvadlo) až do 80%.

Ultrazvukový snímač
měří vzdálenost k dvěma
zobrazeným kolíkům.
Jeden kolík se nachází
na pružně uloženém
těle. Bude se pohybovat
nahoru a dolů v závislosti
na momentu ramen. Díky
tomu systém pracuje
proaktivně.
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Ramena FORCE
Ramena typu FORCE jsou
k dispozici se záběry
24 až 36 m. Ramena
FORCE jsou perfektní
volbou pro velké
farmáře, kteří vyžadují
bezkonkurenční výkon
a spolehlivost. Pevná
ocelová třídimenzionální
konstrukce zaručuje
vysokou tuhost
a odolnost.

4

2

Pět výjimečných tlumících vlastností

51.	Vinuté pružiny Dvě velké vinuté pružiny tlumí pohyby směřující od země

3
1
12

přímo nahoru a dolů
2.	Kyvadlo Toto kyvadlo tlumí rychlé boční pohyby a udržuje ramena
v horizontální poloze
3.	Tlumení výkyvu Nastavitelný hydraulický válec tlumí pohyby kyvadla
4.	Vodicí tyče Citlivost kyvadla může být nastavena pohybem vodicích tyčí,
aby byl zaručen dokonalý pohyb ramen ve všech podmínkách
5.	Tlumení horizontálních kmitů Tlumí pohyby ramen v předo-zadním směru
a také každé rázové zatížení působící v tomto směru

Automatické nastavení výšky
AutoHeight
Systém HARDI AutoHeight automaticky ovládá
funkce pro nastavení výšky ramen, jejich náklonu
a sklonu. Tento systém zaručuje obsluze mnohem
snadnější ovládání ramen a výsledkem je lepší
aplikace postřiku. Systém je opatřen 3 až
5  ultrazvukovými snímači a díky proporcionální
hydraulice se ramena pohybují pomalu,
a to i při rychlosti přesahující 20 km/hod.

Ramena DELTA
Ramena DELTA se záběry 18 až 28 m jsou
kompaktní, vysoce výkonná ramena pro
náročné uživatele. Tato ocelová ramena disponují pokročilými funkcemi pro odpružení,
což společně s třídimenzionální konstrukcí
ramen zaručuje nejpřesnější aplikaci postřiku.
Ramena typu DELTA jsou k dispozici pro
postřikovače COMMANDER s nádržemi
3 300, 4 500 a 5 500 l se záběry od 24 m.
Střední sekce, vybavena kyvadlem s vinutou
pružinou a teleskopickými tlumiči, absorbuje
pohyby způsobené traktorem a přívěsem.
Hydraulicky aktivovaný zámek kyvadla stabilizuje ramena při jejich skládání a rozkládání.
Unikátní systém zabraňující natáčení tlumí
horizontální pohyby směřující dopředu
a dozadu a také každé rázové zatížení působící v tomto směru.

Systém automatického naklápění AutoSlant
Systém HARDI AutoSlant bude automaticky ovládat
funkce pro nastavení výšky a naklápění ramen. Tento
systém zaručuje řidiči jednoduché a přesné ovládání
ramen.
Tento systém používá 2 robustní a přesné ultrazvukové
snímače a výška může být nastavena buď od povrchu
půdy nebo od porostu.
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Volitelná výbava

Rychlé plnění
Velkokapacitní systém plnění
je schopen vyvinout průtok
až 800 l/min. Tento systém je
100% samonasávací. Pracuje
společně s přimíchávacím zařízením ChemFiller a umožňuje
jeho souběžné používání.
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Tlakové vyprazdňování
Toto zařízení vám umožní
vrátit tekuté hnojivo nebo
jiný roztok zpět do zásobní
nádrže.

Osvětlení pro provádění
nočních postřiků
Budete-li postřik
a míchání provádět v noci,
na postřikovač mohou být
namontována pracovní
světla.

Čerpadlo FlexCapacity
Postřikovače COMMANDER
s nádrží o objemu
5 500 nebo 7 000 l mohou
být vybaveny čerpadlem
FlexCapacity (598 l/min).

Uzamykatelná skříňka
na chemikálie
Na postřikovač může být
namontována skříňka
na chemikálie, ve které
mohou být tyto látky
uloženy.

Vnější čištění
Stříkací pistole a kolo
s hadicí pro čištění
postřikovače.

Hydraulická
opěrná noha
Pro postřikovače
s nádržemi
3 300 a 4 500 l
(5 500 a 7 000 l
standard).

Technické údaje		
Nádrž, l		 3300
Čerpadla, typ - l/min		 463-276/463H-322
Ramena		 DELTA/FORCE/TWIN
Hydraulické odpružení		 Volitelná výbava
Odpružená oj		 —
Požadavky na hydrauliku (modely Y)		 1x jednočinný + 1x dvojčinný
Požadavky na hydrauliku (modely Z)		 1x dvojčinný
Zatížení na tažné oji (prázdná nádrž)*, kg		 491
Zatížení na nápravě (prázdná nádrž)*, kg		 3 343
Celková hmotnost (prázdná nádrž)*, kg		 3 834
Poloměr otáčení SafeTrack, m 		 6,00
Celková délka, m
A 7,30
Celková výška, m
B 3,60 ( 13,6 × 48 )
Šířka s rameny DELTA, m
C 2,55
Šířka s rameny FORCE a TWIN FORCE, m C 3,00

4500
463-276/463H-322
DELTA/FORCE/TWIN
Volitelná výbava
—
1x jednočinný + 1x dvojčinný
1x dvojčinný
931
4 428
5 159
6,20
7,80
3,60 (13,6 × 48 )
2,55
3,00

5500
463H-322/2x463-598
DELTA/FORCE/TERRA F/TWIN
Volitelná výbava
Standard
1x jednočinný + 2x dvojčinný
2x dvojčinný
1 117
5 512
6 629
9,00
8,50
3,90 ( 20,8 × 42 )
2,55
3,00

7000
463H-322/2x463-598
FORCE/TERRA F/TWIN
Standard
Standard
–
2x dvojčinný
1 417
5 733
7 150
9,00
8,50
3,80 ( 20,8 × 42 )
–
3,00

Šířka s rameny TERRA FORCE, m		
Rozchod, m
D

–
1,50 - 2,25

–
1,50 - 2,25

3,00
1,8 - 2,25

3,00
1,8 - 2,25

Vzdálenost tažné oje k nápravě, m
E
Průjezdní světlost, m
F
Proplachovací nádrž, l		

4,80
0,8 ( 13,6 × 48 )
500

5,30
0,8 ( 13,6 × 48 )
500

6,05
0,78 ( 20,8 × 42 )
500

6,05
0,78 ( 20,8 × 42 )
500

C
D
F

B
E
A

* Hmotnost u modelu 3 300 l platí pro ramena DELTA 24 m, u modelu 4 500 l platí pro ramena TWIN FORCE 28 m, u modelu 5 500 l platí pro ramena TWIN FORCE 24 m
a u modelu 7 000 l platí pro ramena TERRA FORCE 36 m.
Postřikovač COMMANDER je nabízen s rameny 18 až 42 m. Všechna ramena
jsou odpružena kyvadlem s tlumením, které zabraňuje natáčení a je zcela
nastavitelné tak, aby vyhovovalo i nerovnému a příkrému terénu.
DELTA 18-28 m
Ramena DELTA disponují většinou vlastností ramen řady FORCE a jsou
nabízena se záběrem 18 až 28 m. Ramena DELTA jsou dokonalou volbou
pro středně velké až velké zemědělské podniky.
FORCE 24-36 m
Ramena FORCE jsou vyvinuta pro zemědělské práce na velkých výměrách
a v náročných terénních podmínkách. Ramena FORCE splňují náročné požadavky
zemědělců na celém světě.

TERRA FORCE 36-42 m
S unikátními systémy ovládání ramen a s konstrukcí, která v každém detailu
podporuje pevnost, výkon a kapacitu, nabízí ramena TERRA FORCE
maximum ve srovnání s jinými konvenčními rameny.
TWIN FORCE 18-36 m
Ramena TWIN FORCE nabízí stejnou pevnost a odolnost jako ramena
FORCE společně s výhodami unikátního systému s řízenou podporou
vzduchu HARDI TWIN.
Systém TWIN umožňuje vyšší rychlosti postřiku, lepší průnik
do problémových plodin, vyšší účinnost a postřik v podmínkách,
kdy nemohou být použity běžné postřikovače.
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Perfektní zpracování povrchu
Špičková technologie povrchové úpravy zahrnuje 13 kroků ošetření povrchu, včetně předúpravy
povrchu kovů pomocí technologie Oxsilan a práškového nanášení barvy na všechny hlavní části.
Společně s povrchovou úpravou Delta/Magni pro matice, šrouby a jiné díly výrobce zajišťuje
vysokou ochranu proti působení koroze.

Testování
Postřikovače opouštějící výrobní závod HARDI INTERNATIONAL  A/S
jsou testovány podle nejpřísnějších norem kvality.
Pracovníci montážní linky jsou prověřováni tak, aby splňovali
požadavky úřadů NSTS (National Sprayer Testing Scheme)
ve Velké Británii a JKI (Julius Kühn Institut) v Německu.
Tak je zaručeno, že budoucím majitelům jsou dodávány
postřikovače nejvyšší kvality.

iroký sortiment postikovací techniky
Runí a zádové  Nesené  Návsné  Samojízdné  Rosie

Výhradní importér a servis:

Úroda není náhoda!

Váš prodejce:

Zádveřice–Raková 426
763 12 Zádveřice
tel.: +420 577 901 148
unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz
ZELENÁ LINKA: 800 44 99 22
Společnost HARDI si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů bez předchozího upozornění.
Na vyobrazených ilustracích se mohou nacházet volitelná doplňková zařízení a příslušenství.
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