Bizonyított technológia
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MASTER

1000 / 1200 / 1500 / 1800

MŰSZAKI ADATOK
Ì Tartályméretek: 1000 / 1200 / 1500 és 1800 l
Ì Vezérlőegység: HC 5500

A teljesítmény mestere
A MASTER népszerű választása azoknak a profi gazdálkodóknak,
akik gazdaságos függesztett permetezőgépet keresnek. Számos
frissítés vezetett a jelenlegi verzióhoz – megbízható, robusztus,
függesztett permetezőgép.
Kipróbált és megbízható, a MASTER különösen alkalmas kisebb
vagy szabálytalan alakú területekkel rendelkező gazdaságok
számára.
A traktor egyszerű és biztonságos csatlakoztatását biztosító
integrált QuickHitch-től a központilag elhelyezett és logikusan

2

kialakított elosztószelepekig, minden folyadékkezelő funkció
könnyen elérhető helyen van, így a MASTER könnyen kezelhető
és szervizelhető.

Ì TurboFiller: 25 l – Nagy kapacitás, egyszerű kezelhetőség
Ì Folyadékrendszer: EVC motoros szakasz szelepek HARDIMATIC folyadékszabályozással

A keskeny tartálykialakítás és a kompaktan csukható szórókeret
optimális tömegeloszlásával biztosítja a traktor stabilitását vegyszerkijuttatás és közúti vonulás közben egyaránt.

Ì Vázszerkezet: Nagyszilárdságú acélváz

A MASTER az egyetlen függesztett permetezőgép, amely az
elsodródásveszélyének elkerülése érdekében elérhető légzsákos
keretrendszerrel is.

Ì HYS keretek: Rugalmas, könnyű és kompakt (12, 15 és 18 m)

Ì PRO keretek: Erős, egyszerű és stabil (12, 15 és 18 m)

Ì HYS AIR STREAM szórókeretek: Légrásegítés a jobb
sodródásszabályozáshoz (12, 15 és 18 m)

www.hardi-hungary.hu

Gyors és biztonságos
feltöltés
A HARDI TurboFiller egy
innovatív megoldás nagy
mennyiségű folyékony és a nehezebben
bekeverhető poralapú
növényvédő szerek gyors
bekeveréséhez is.

Szórókeretek
széles választéka
A MASTER különféle szórókeretekkel rendelhető,
amelyek minden permetezési követelménynek
megfelelnek. A MASTER
az egyetlen függesztett
permetezőgép, amely
elérhető légzsákos keretrendszerrel.

Kompakt kialakítás
A keskeny tartálykialakítás és a kompaktan
összecsukható szórókeret
optimális tömegeloszlásával biztosítja a traktor
stabilitását vegyszerkijuttatás és közúti vonulás
közben egyaránt.

Fejlett
szabályozórendszer
Az AutoSectionControl
(opcionális) menet
közben szabályozza a keretszakaszokat, kiküszöbölve az átfedéseket és
az kezeletlen területeket,
a nagyobb hatékonyság
és a kijuttatás megtakarítása érdekében.

www.master.hardi-hungary.hu
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MASTER

Munkazóna

EVC vezérlő egység állandó nyomástartó készülékkel
Felülre szerelt szívószűrő

Intuitív elosztószelep
A folyadékrendszer a központi elhelyezésű elosztószelepről
könnyen vezérelhető. A színkóddal ellátott és logikusan
elhelyezett szelepvezérlők megkönnyítik az munkakezdést
és az üzemeltetést, ezáltal csökkentve a kezelő terhelését
és a hibázás kockázatát.

Szárazszint-kijelző
Nyomáselosztó szelep –
tartályöblítés / extra keverés
Nyomáselosztó szelep –
permetezés / vegyszerbetöltés

QuickHitch csatlakozás
Az alvázba integrálva a QuickHitch könnyű és biztonságos,
Cat2.-es csatlakozást biztosít a traktorhoz. A QuickHitch
rögzíti a permetezőt a biztonsági kampókkal az alsó csatlakozási pontokon.

15 l-es tisztavizes tartály

Hatékony főtartály konstrukció
A tartósság érdekében nagy ütésállóságú polietilénből
készült, a fő tartályt éles sarkok és mélyedések nélkül tervezték a hatékony keverés, az egyszerű öblítés és a teljes
kiürítés érdekében.

Szívó elosztószelep –
főtartály/öblítőtartály

Erős és kompakt váz
Tartós, vegyszer- és időjárásálló elektrosztatikus lakk bevonattal és korrózióálló DELTA-MAGNI-val kezelt csavarokkal
és anyákkal szerelve.

Visszatérő elosztószelep

Feltöltőeszköz (opcionális)
25l-es TurboFiller

Öntisztuló nyomóági szűrő
SafetyLocker (opcionális)
QuickHitch
Öblítőtartály
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Folyadékrendszer
TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
A HARDI TurboFiller nagy mennyiségű folyadék és por biztonságos, gyors és maradékmentes bekeverését kínálja.
A központi kannamosó és a külső mosó megkönnyíti a
vegyszeres kannák és maga a TurboFiller tisztítását.
A TurboFillert egy multifunkcionális 3 szelepes egység
vezérli, kényelmesen a permetező oldaláról.

Szűrők
Az öntisztító nyomásszűrő minimálisra csökkenti a szűrő
vagy az eltömődött fúvókák öblítésének szükségességét.
Az esetleges szennyeződések megkerülik a szűrőt, és
visszavezetik a tartályba.
A fő tartály tetejére szerelt nagy és színkódolt szívószűrő
lehetővé teszi az ellenőrzést a permetlé kiömlése nélkül –
még akkor is, ha a tartály tele van.

TurboDeflector
A garat alakja és az alján speciálisan
kialakított TurboDeflector lemez ciklon
hatást kelt a rosszul oldódó, poralapú
készítmények gyors bekeveréséhez.

EVC vezérlőegység
Az elektromos szelepvezérlés (EVC) a beépített HARDIMATIC nyomásszabályozással biztosítja az állandó permetezési nyomást és kijuttatási mennyiséget a fordulatszám
változásaitól függetlenül. Ez azt is jelenti, hogy az egyes
keretszakaszok kikapcsolhatók az kijuttatási mennyiség
változása nélkül.
Az EVC egység vezérlése a kabinban található SprayBox-on keresztül történik.
Az összes létfontosságú EVC alkatrész védve van a
permetlé elől.

Öblítőtartály
A permetezőgép tisztítása fontos feladat, mivel a permetezőgép szennyeződése hozamveszteséget okozhat. A
MASTER Öblítőtartálya az alvázba van integrálva a permetező hatékony és biztonságos tisztítása érdekében.

HARDI szivattyú – a permetezőgép lelke
A MASTER folyadékrendszerét a robusztus HARDI membránszivattyú
működteti. Ez egy olyan szivattyú, amely károsodás nélkül szárazon
is működtethető.
A membránok elválasztják a folyadékot a létfontosságú szivattyú
alkatrészektől, hogy biztosítsák a töretlen teljesítményt – most és a
jövőben is.
A zsírkenésű szivattyú önfelszívó és könnyen szervizelhető.

www.master.hardi-hungary.hu
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PRO szórókeretek
Erős, egyszerű és stabil
A PRO sorozat megfelel azoknak a gazdáknak, akik
általános, de nagy teljesítményű szórókeretet keresnek. Az integrált rácsos acélszerkezet szilárdságot
és merevséget biztosít a keret egyenletes mozgása
és a kijuttatás pontossága érdekében, még nehéz
körülmények között is. Ez a hidraulikus keret könnyen
kezelhető és kevés karbantartást igényel. A trapéz felfüggesztés növeli az élettartamot és a keretstabilitását.
Általános hidraulika
A PRO keret kétféle kivitelben kapható – a traktor
hidraulikájával működtetett standard VHY modell és
az elektrohidraulika által működtetett továbbfejlesztett
VHZ modell. Amely közvetlenül a traktor kabinjában
elhelyezett kompakt panelről vezérelhető.
A VHY keret emelést, csukást és opcionálisan billentést
kínál. A VHZ modell számos extra funkciót nyújt, mint
például az egyoldali nyitás, a külső szakaszok összecsukása, vagy az oldalankénti független keretdöntés.

18 m
7 szakasz
18 m
6 szakasz
15 m
7 szakasz
15 m
5 szakasz
12 m
5 szakasz
Kitörő végszakasz
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A VHZ hidraulika vezérlődoboza
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Védett keretalkatrészek
Minden MASTER szórókeret TRIPLET SNAP-FIT fúvókatartóval, szórócsövekkel és tömlőkkel rendelkezik, amelyek jól védetten a kereten belül találhatóak.
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A szakaszon lévő fúvókák száma

Rugalmas keretmagasság
A gyorsreakcójú munkahengerrel és hidraulikus
lengéscsillapítóval ellátott hosszú keretemelők
225 cm-es munkamagasságot tesznek lehetővé.

www.hardi-hungary.hu

HYS keretek
Rugalmas, könnyű és kompakt
A HYS sorozat azoknak a gazdáknak készült,
akik a legsokoldalúbb keretet keresik. A gyors,
menet közben is csukható kerettel/szakaszokkal ez a trapéz felfüggesztésű hidraulikus keret
olyan gazdáknak kedvez, akik nehéz, akadályokkal teletűzdelt földeken dolgoznak. Ez egy
könnyű, de robusztus keret, amely könnyen
kezelhető és kevés karbantartást igényel.
Minden modell összecsukható
A HYS keret kétféle kivitelben kapható – a
traktor hidraulikájával működtetett standard
HYS modell és az elektrohidraulika által
működtetett továbbfejlesztett HYSZ modell,
amelyet közvetlenül a traktor kabinjából
vezérelhető.
Mindkét modell keretemeléssel, rugalmas
csukással/döntéssel és opcionális billentéssel
áll rendelkezésre.

Könnyű mozgatás
Mindkét sorozat függőlegesen összecsukott kereteket
kínál, amelyek a MASTER-et egy fürge és kompakt permetezőgéppé teszik, a teljesen csukott kerettel, amely így
a permetező peremének szélességében helyezkedik el.

18 m
7 szakasz
15 m
7 szakasz
12 m
5 szakasz
Kitörő végszakasz
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MASTER

HYS AIR STREAM
Elsodródásszabályzás

Irányítsd az elsodródást levegővel
A HYS AIR STREAM keret egy ventilátorral és
egy, a keret teljes hosszában végigfutó légzsákkal van szerelve. A levegő a légzsákból az alján
lévő nyílásokon keresztül távozik, meredekszögű
légáramot hozva létre, amelyek elérik a permetet
mielőtt az a növényre érne. A légzsák mentén a
levegő eloszlása nagyon egyenletes, függönyszerű
légáramot hoz létre, amely a permetet a növényre
összpontosítja.

A gazda munkáját az időjárás befolyásolja legjobban. Különösen a szél kényszerítheti a gazdákat a
permetezés megszakítására vagy elhalasztására a
növényvédőszer túlzott elsodródása miatt.
A HYS AIR STREAM a keret légrásegítésével
irányítja a permet levet a növény felé, csökkentve
az elsodródást, növelve annak behatolását és
lefedettségét a növényeken. A kevesebb elsodródás több permetezési napot, nagyobb kijuttatási
sebességet és kevesebb elvesztegetett időt jelent.
Ez lehetővé teszi a gazdák számára a kártevők
és betegségek kezelését a megjelenésük előtt,
ahelyett, hogy a jobb időjárásra kellene várniuk.

A HYS AIR STREAM kétféle változatban kapható – a
traktor hidraulikájával működtetett szabványos HYS
és a továbbfejlesztett HYSZ-t, amelyet elektro-hidraulika működtet közvetlenül a traktor kabinjából.

Mindent összevetve ez a gazdának nagyobb
permetező kapacitást, a víz- és növényvédő szerek
valódi megtakarítását és kisebb környezeti lábnyomot eredményez.

18 m
7 szakasz
15 m
7 szakasz
12 m
5 szakasz
Kitörő végszakasz
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Mindkét verzió keretemeléssel, opcionálisan billentéssel és rugalmasan behajtható/dönthető kerettel
rendelkezik, amelynek akár az egyik oldala vagy
csak a külső szakasza – légzsákkal vagy nélküle
– is mozgatható, a terepen található akadályok
könnyű kikerülése érdekében.
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FrontTank

Nagyobb kapacitás
A HARDI FrontTank növeli a szórás kapacitást
anélkül, hogy az veszélyeztetné a traktor súlyeloszlását, egyensúlyát és manőverezhetőségét
– különösen dombos vagy nehezen művelhető
területeken alkalmas.
A FrontTank használható egyszerű ellensúlyként.
Ami nagyobb rugalmasságot biztosít Önnek a
permetezési munkák során – akár extra vízellátásként a nagyobb permetezési munkákhoz, akár
második vegyszeres tartályként, függetlenül a fő
tartálytól vagy azzal kombinálva is.

Kiegészítő tartály
Az elülső tartályból a vizet átszivathatja a fő tartályba. Új növényvédő szereket adhat hozzá, hogy
folytassa a permetezési munkát anélkül, hogy újra
kellene tölteni.
Vegyi tartály
A kezelő választhatja – kényelmesen az ülésből – a fő- vagy az első tartály permetoldatának
használatát, amely lehetővé teszi számára, hogy
két különböző típusú permetoldatot szállítson,
vagy akár egyszerűen csak többet.

Az opcionális 1200 l-es FrontTank nagy ütésállóságú polietilénből készül. Szettként érkezik,
kiegészítve egy 2. kategóriába kapcsolt vázzal
és egy 135 l-es öblítőtartállyal . A tartály tetején
lévő száraz szintjelző jól látható a kabinból, és az
opcionális keverőszivattyú készlet lehetővé teszi a
FrontTartály folyamatos keverését és tisztítását.

Műszaki adatok
Tartályméret (nettó/bruttó)

Szélesség

Magasság

Hosszúság

Tömeg

1200 l (1260 l)

176 cm

84 cm

148 cm

152 kg

Figyelembe kell venni a tengelykinyúlásra, a közúti biztonsági felszerelésre és a mellsőtengely-terhelésre vonatkozó helyi előírásokat.

www.master.hardi-hungary.hu
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Vezérlőegységek

AutoSectionControl

Az elektromos szelepvezérlő (EVC) vezérléséhez
a HARDI SprayBox alapfelszereltség. Hasonlóan
a HC5500 magyarnyelvű monitor, a sebességarányos kijuttatás érdekében. Ehhez opcionálisan használható a HARDI SprayRover, hogy az
AutoSectionControl összes előnyét élvezhesse.

– időt és energiát megtakarítva azáltal, hogy
a gazdát folyamatosan értesíti a permetezési
adatokkal kapcsolatban.

A HARDI SprayRover 570 egy önálló
AutoSectionControl vezérlő eszköz, amely a
HC 5500 vezérlővel együtt működik.

A megvilágított kijelző és 99 regisztere révén a
HC 5500-el nyomon követi az összes vonatkozó
permetezési paramétert, figyelmeztetést adva a
permetezési nyomás, sebesség vagy egyéb paraméterek változásaira. A kijuttatási mennyiség
menet közben könnyen beállítható, változtatható
igazodva a permetezési körülményekhez.

A mellékelt GPS-antenna vezérli, a SprayRover
menet közben automatikusan nyitja és zárja a
keretszakaszokat, kiküszöbölve az átfedéseket
vagy a kezeletlen területeket, ha ékben, fordulón
vagy a terepen található akadályok körül permeteznek.

Minden követelménynek megfelel

HC 5500 – Automatikus vezérlés
A HC5500 egy magyarnyelvű kijelző, átlátható
és könnyen kezelhető menü rendszerrel. Ez
az elektronikus vezérlő a SprayBox opcionális
kiegészítője a MASTER folyadékrendszerének
fejlesztése érdekében. Erőteljes, ugyanakkor
egyszerűen kezelhető, pontos kijuttatást kínál
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A vegyszerek megtakarítása érdekében
Az előnyei szembetűnőek, csökkenti a kezelőt
érő stresszt. A rendszer használata egy nagyobb
hatékonyságú növényvédelmet és kevesebb
veszteséget eredményez. Így kevesebb vízre és
növényvédő szerekre fordított pénzt jelent – a
gazdálkodók és a környezet javára.
Az AutoSectionControl gyorsan a csúcstechnológiás permetezők egyik legnépszerűbb opciójává
vált. Mi most kiegészítőként kínáljuk, hogy
felkészíthesse a MASTER-ét a jövőre.

A regiszterek átvihetők külső nyomtatóra, a
HC 5500 fel van készítve különböző távvezérlők
soros portos kommunikációjára.

www.hardi-hungary.hu

Műszaki adatok
Tartályméret (l nettó/bruttó)

1000 (1100)

1200 (1320)

1500 (1600)

1800 (1895)

•

•

•

•

922
979
1037
773
882
926
933
1022

955
1012
1070
806
915
959
966
1055

1077
1134
1192
928
1037
1081

1089
1146
1204
940
1049
1093

D

A×B×C

A×B×C

A×B×C

A×B×C

225
225
225
255
261
265
260
260

153 × 253 × 271
153 × 253 × 271
153 × 253 × 296
155 × 255 × 271
155 × 261 × 271
155 × 265 × 315
190 × 260 × 271
190 × 260 × 348

166 × 253 × 271
166 × 253 × 271
166 × 253 × 296
166 × 255 × 271
166 × 261 × 271
166 × 265 × 315
203 × 260 × 271
203 × 260 × 271

183 × 253 × 271
183 × 253 × 271
183 × 253 × 298
183 × 255 × 271
183 × 261 × 271
183 × 265 × 315

183 × 253 × 271
183 × 253 × 271
183 × 253 × 298
183 × 255 × 271
183 × 261 × 271
183 × 265 × 315

364-es Szivattyú (194 l/perc)
Tömeg (kg)
PRO 12-12.5 m
PRO 15 m
PRO 18 m
HYS 12 m
HYS 15 m
HYS 18 m
TWIN STREAM 12 m
TWIN STREAM 15 m
Méretek (cm)
PRO 12-12.5 m
PRO 15 m
PRO 18 m
HYS 12 m
HYS 15 m
HYS 18 m
TWIN STREAM 12 m
TWIN STREAM 15 m

D

C

A

B

A = Teljes hossz (cm)
B = Max. szállítási szélesség (cm)
C = Teljes magasság (cm)
D = Összecsukott keretszélesség (cm)

Hidraulika kimenetek szükségesek
V HY:
VHZ:
HYS:
HYSZ:

PRO
HYS & HYS AIR STREAM

1 egyes + 1 dupla
1 dupla
3-4 dupla
1 dupla

Opcionális extrák

Zárható tárolórekesz

www.master.hardi-hungary.hu

Külső önfeltöltő

Közúti világítás

Külső tisztító készlet

Mozgató kerék (készlet)

Szakaszszűrők

Hidraulikus keretszintezés
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DÁNIA
CÉGKÖZPONT
Nørre Alslev

LEÁNYVÁLLALATOK /
HARDI KÉPVISELETEK

HARDI – Your Crop Care Partner
Több mint 60 év tapasztalatával a hátunk mögött, a
HARDI INTERNATIONAL A/S továbbra is iránymeghatározó
szereppel bír növényvédőszer-kijuttatásban. Dániában lévő
cégközpontunk mellett több mint 100 országban vagyunk jelen
leányvállalataink, importőreink és képviseleteink hálózatán
keresztül.
A HARDI INTERNATIONAL A/S gépei minőségükről, remek
kialakításukról és teljesítményükről ismertek. Ügyfeleinket
mindig az innovatív megoldásaink központi tényezőjének tekintve
a növényvédelem jövőjének formálásán dolgozunk. Egyre
intelligensebb termékeink precízen, minimális elsodródás és
veszteség mellett képesek a tervezett mennyiséget kijuttatni
– egyaránt szem előtt tartva a tulajdonosi és a környezeti
szempontokat.
Mi hiszünk egy olyan jövőben, ahol gépeink szinte minden
növényre külön odafigyelve látják el feladatukat.

A HARDI INTERNATIONAL A/S
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E-mail: info@hardi.com · www.hardi.com

IMPORTŐRÖK

AUSZTRÁLIA
Adelaide
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GYÁRAK

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.

FRANCIAORSZÁG
Beaurainville
Savigny
(Alkatrész-forgalmazó
központ)

