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MŰSZAKI ADATOK

 Ì Tartály: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 l

 Ì Kormányzás: IntelliTrack, kiváló működésű, 
stabil vonórúdkormányzás

 Ì Vezérlőegység: HC 8600, HC 9600, 
HC 8700, HC 9700 vagy ISOBUS

 Ì TurboFiller: Folyadékok és porok hatékony kezelése

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

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

 Ì Szórókeretek: 
DELTA FORCE: a nagyobb sebesség és teljesítmény 
érdekében, 24–39 m szélességben

EAGLE: egyszerű és erős szórókeretek 18–30 m szélességben

VPZ: függőlegesen csukható keretek, 20–28 m szélességben

mint Intelligencia

Örömmel mutatjuk be a NAVIGATOR permetezőgépek új generációját. 

A környezeti hatások lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a kijuttatási pontosság növelé-
sével és a permetezőgép kezelhetőbbé és biztonságosabbá tételével a NAVIGATOR „i” permetezőgépek 
kiemelkedően intelligens permetezési funkciókat kínálnak: AutoWash automata tisztítási rendszert, amely 
gondoskodik arról, hogy ne maradjanak vegyszermaradványok a folyadékrendszerben vagy a főtartályban, 
automata permetezési funkciókat, mint az AutoNozzleControl, amelyben a precízebb és nagyobb munka-
sebességű kijuttatás érdekében minden egyes fúvóka egyedileg szabályozott, valamint a teljesen új HARDI 
SmartCom ECU-t a gyorsabb diagnosztika érdekében. Mindezekkel Ön megfelelően felkészült a jövő 
kihívásaira.

NAVIGATOR
A kézenfekvő választás

3000 / 4000 / 5000 / 6000
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Tökéletes nyomkövetés 
A vontatási rendszer könnyen csatlakoztat-
ható, egyszerűen működtethető, és segít-
ségével még nehéz terepviszonyok mellett 
is garantált a pontos nyomkövetés.

Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált 
biztonsági funkcióval is, amely megaka-
dályozza, hogy a kormánymunkahengerek 
módosítsák a vonórúd helyzetét, ha a 
haladási sebesség túl nagy az adott nyom-
távbeállításhoz.

Akár 10%-kal is csökkenthető 
a permetlé-felhasználás
Minimalizálja a felülkezeléseket, és érjen 
el akár 10%-os vegyszer-megtakarítást, 
illetve kerülje el a felülpermetezésből 
adódó növénykárosodást. Tartsa kézben a 
permetezési munkát az AutoNozzleControl 
automatikus, fúvókánkénti szakaszvezérlés-
sel. A PrimeFlow rendszernek és a fúvókák 
pontos szabályozásának köszönhetően a 
legnagyobb pontosság valósul meg. 

Csatlakoztatva
A HARDI SmartCom – amellett, hogy teljes 
ISOBUS kompatibilitást kínál a vezérlőegy-
ségek egyszerű csatlakoztatása érdekében 
– egy gyors és egyszerű diagnosztikai 
eszközt is biztosít a HARDI ServiceTool 
formájában. A nagyobb adatfeldolgozási 
sebességnek köszönhetően gyorsabb és 
pontosabb lesz a szabályozási rendszer és 
a kormányzás. Mindezeken túl a felhőalapú 
kapcsolat távoli elérésű diagnosztikát is 
lehetővé fog tenni.

A folyadékrendszer 
intelligens szabályozása
A NAVIGATOR „i” egy továbbfejlesztett 
FluidBoxszal rendelkezik, amely elöl, a 
munkazónában helyezkedik el. Funkcioná-
lis kialakításának köszönhetően a kezelő 
gyorsan és egyszerűen tudja elindítani a 
kívánt műveletet.

Egyszerűen működtethető SmartValve 
szelepek

A töltés, keverés, permetezés és tisztítás 
vezérlése

www.hardi-navigator.com 3



A nagy sebességű haladás szolgálatában áll 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 megfelelő hasmagasság és az alacsony tömegközéppont lehető 
legjobb kompromisszumát nyújtja.

Alacsony tömegközéppont
A NAVIGATOR egész kialakítása a lehető legalacsonyabb tömegközéppont 
megvalósítását szolgálja anélkül, hogy a permetezőgép hasmagassága túlzot-
tan 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 ala-
csony pozícióban csatlakozhat a vonószerkezetre.

Vázszerkezet
Nagysebességű haladáshoz tervezve

Tökéletes hasmagasság 
A keréktengely és a vázszerkezet egyedülálló 
felépítése kiválóan gondoskodik a növényzet 
épségének védelméről, így abszolút minimális-
ra csökkenti a termény károsodását. Egyetlen 
fék rudazat, vagy kormány alkatrész sem he-
lyezkedik el a keréktengelynél alacsonyabban.

SmoothRide kerékrugózás
Az opcionális SmoothRide rugózási rendszer 
egyszerű, megbízható és semmilyen, vagy na-
gyon kevés karbantartást igényel. A rugózással 
a permetezőgép egyenletesebben halad, ami 
nagyobb kapacitást és jobb menetkomfortot 
jelent.
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Biztonságos kormányzás 
A kormányzási geometria és a döntött csuklótengely biztosítják, 
hogy a vontatmány tömegközéppontja a gravitációs görbe mentén 
változik, és a felborulás kockázata a lehető legkisebb.

Precíz nyomkövetés, 
felhasználóbarát kezelhetőség
Ez a nagyszerű kormányzott vonórúd-kialakítás 
szűk fordulási sugarat tesz lehetővé. A korszerű 
elektronika, a proporcionális szelepek és a két 
nagy hidraulikus munkahenger együttese bizton-
ságos, pontos nyomkövetést garantál felhaszná-
lóbarát működtetés mellett.

Borulás-megelőzés
Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált bizton-
sági 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.

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

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 (a NAVIGATOR 3000 és 4000 
típusoknál), illetve 8,5 m alá (az 5000 és a 6000 
típusok esetében) történő csökkentéséhez.

Nyomkövetés
A rendszer megállapítja a traktor 
fordulási szögét, és kormányzásve-
zérlő számítógép ehhez igazodóan 
gondoskodik arról, hogy a traktor és a 
vontatmány kerekei egy nyomvonal-
ban haladjanak.

www.hardi-navigator.com 5



Szívás a permetlé tartályból

Felszívás külső forrásból

Szívás a tisztavizes tartályból

Szívóág

Permetlétartály-öblítés

Nyomás alatti leürítés

Feltöltés

Permetezés

Nyomás

Munkazóna
Egyszerű működtetés

Egyszerű működtetés
A NAVIGATOR „i” egy továbbfejlesztett FluidBox egység-
gel rendelkezik, amely elöl, a munkazónában helyezkedik 
el. Funkcionális kialakításának köszönhetően a kezelő 
innen gyorsan és egyszerűen el tudja indítani a kívánt 
műveletet. A nem-„i” változatok esetében az elosztósze-
lepek működtetése továbbra is kézi karral történik.

 Ì Egyszerűen működtethető SmartValve szelepek

 Ì A töltés, keverés, permetezés és tisztítás vezérlése

A NAVIGATOR kialakítása során a kezelőbarát és 
egyszerű működtetés megvalósítása volt a fő cél. 
A munkazóna kiváló példa erre. Ezen a területen a 
permetezőgép működtetéséhez szükséges összes 
kezelőszerv megtalálható, és minden elsőd-
leges funkció vezérlőeleme könnyen elérhető. 
A munkazóna kialakítása az egyszerűség és a 
logikus működtetés igényét tükrözi. A NAVIGATOR 
„i” esetében a SmartValve szelepek működtetése 
távvezérléssel, a FluidBox-ról történik. 

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 rend-

szer használatát, és ez nagymértékben csökkenti 
az előkészítéshez szükséges időt.

TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer
A HARDI TurboFiller vegyszerbekeverő nagy 
mennyiségű por állagú és folyékony növény-
védőszer kezelésére lett kifejlesztve. A nagy 
kapacitása a tartály alján lévő, forgó keverőtárcsa 
által kevert víz örvénylő hatásával kombinált erős 
vákuumnak köszönhető.

Nagy keverési teljesítmény
A vegyszerbekeverő nagy nyomású folyadék 
segítségével kelt erős örvénylést a tartályban. 
Ennek az erős keverőhatásnak köszönhető, hogy 
bármilyen por állagú, vagy folyékony halmazálla-
potú vegyszer bekeverése még azelőtt megtörté-
nik, hogy a permetlé tartályba kerülne.
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Folyadékrendszer 
– Gyors és megbízható
A NAVIGATOR folyadékrendszere (DynamicFluid4) 
korszerű folyadékdinamikával és dózisszabályo-
zással biztosítja a gyors reagálást és az előirány-
zott kijuttatási mennyiség pontos betartását.

A nyomás, a szállítás, a szivattyú-fordulatszám, a 
menetsebesség, a szórókeretszakaszok állapota 
és a kijuttatási mennyiség adatfeldolgozása és 
felügyelete korszerű számítástechnikai mód-
szerekkel történik. A DynamicFluid4 processzor 
másodpercenként 20 alkalommal elemzi a 
nyomásadatokat és a kijuttatási mennyiséget 
megelőző jelleggel szabályozza, a szivattyú fordu-
latszámának hajszálpontos állításával.

A teljesítményigény-arányos hidraulikus haj-
tás rendkívül pontosan és finoman, de mégis 
hihetetlenül gyorsan szabályozza a szivattyú 
fordulatszámát.

A folyadékrendszer működtethető a kezelőfülké-
ből vagy a gép mellől, a talajszintről is.

A membránszivattyú
A NAVIGATOR „szívét” a robusztus és egyszerűen 
karbantartható szivattyú képezi, amely sokban 
járult hozzá a HARDI hírnevéhez. Ennek a szivaty-
tyúnak a feltalálása képezte azt az alapot, amelyre 
a HARDI több mint 60 évvel ezelőtt megalakult. A 
HARDI volt az első cég, amely membránnal hatá-
rolta el a folyadékot a csapágyaktól, főtengelytől 
és egyéb fontos szivattyúalkatrészektől, és ezáltal 
lehetővé tette a károsodás nélküli szárazonfutást. 
Az említetteken kívül az is megkülönböztette 
más konstrukcióktól, hogy közvetlenül a traktor 
TLT-jéről kapta a meghajtást. 

Gyors feltöltés
A korszerű TurboFiller vegyszerbekeverő rendszer 
a piacon fellelhető egyik legjobb megoldás. 
Kifejezetten nagy mennyiségű por vagy folyadék 
vegyszer bekeverésére fejlesztettük ki. Erős 
vákuum és intenzív keverőhatás kombinációját 
kialakítva a garatban minden típusú vegyszert 
gyorsan és biztonságosan juttat be. Az már csak 
hab a tortán, hogy a TurboFiller használata és 
tisztítása is egyszerű.

Nyomóági szűrő
A CycloneFilter egy egyedülálló öntisztuló 
nyomóági szűrő. A tisztulását a folyadék 
nagysebességű körforgása teszi hatékonnyá. 
Egy egyedülálló rásegítő rendszerrel a szűrő 
szükség esetén át is öblíthető.

Szívóági szűrő
Az EasyClean szűrő egy nagykapacitású szívóági szűrő. 
A szűrő állapota folyamatosan figyelemmel kísérhető 
a SafeSpray vákuummérő segítségével, így csak akkor 
kerül sor a tisztításra, amikor tényleg szükséges. Ha ez 
időszerűvé válik, egyszerűen 90°-kal el kell fordítani a 
szűrőház fedelét, hogy a tartály felé elzáródjon az út, és 
a szűrőházat kinyitva ellenőrizni lehessen az állapotát. 
Nem is lehetne egyszerűbb.

Kiváló szűrők
 Ì EasyClean szűrő 

(szívóági szűrő) 

 Ì CycloneFilter szűrő 
(nyomóági szűrő)

www.hardi-navigator.com 7



 Intelligens funkciók

AutoWash – Kiemelkedő tisztítás
Az egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb öblítési fo-
lyamatot az automata AutoWash rendszer biztosítja. A 
SmartValve szelepek automatikusan működtethetők a 
traktorfülkéből, és a kezelő ruházata nem szennyeződik a 
géptől és a növényállománytól. A szántóföldön is elvégezhető 
tisztítási folyamatot három öblítőprogram teszi egyszerűvé. 
Több öblítés történik, miközben a visszamaradó vegyszer 
koncentrációja a kategóriában legalacsonyabb szintre 
csökken – mindössze 400 liter tiszta víz felhasználásával.

 Ì Egyszerű és felhasználóbarát működtetés

 Ì Csak a tisztítási programot kell kiválasztani, a többi automatikus

 Ì A kezelő és a traktor kezelőfülkéje nem szennyeződik

 Ì Idő takarítható meg, mivel a folyamat a kezelőfülkéből irányítható

 Ì Elkerülhető a növényvédőszer keresztszennyezése

AutoSelect – Gyors fúvókacsere
A négy különböző beállítással rendelkező kétfúvókás 
AutoSelect lehetővé teszi, hogy a kezelő a fülkéből váltson 
a fúvókák között. Például a forgókon vagy a pufferzó-
nákban speciális, elsodródásmérséklő fúvókák használ-
hatók. Kompromisszumok nélkül alkalmazható nagyobb 
munkasebesség, és a forgókon – a haladási sebesség 
mérséklésekor – kisebb méretű fúvóka használható. 

 Ì A folyadékáram egyszerű változtatása 

 Ì Nagyobb munkasebesség 

 Ì Nagyobb terület kezelhető az optimális permetezési nyomással

 Ì Automata módban a változtatások meghatározott permetezési nyo-
másnál vagy meghatározott munkasebességnél történnek.

AutoFill – Gyors és pontos töltés
Az AutoFill a töltési folyamat megkönnyítését és a túl-
töltés megelőzését szolgálja. A kezelő beállítja a töltési 
mennyiséget, csatlakoztatja a tömlőt, és elindítja a töl-
tést a FluidBoxon keresztül. A töltési folyamat automa-
tikusan leáll, amikor a folyadék eléri a kívánt szintet. 

 Ì Időtakarékos, így más feladatokra több idő marad

 Ì Teletöltés vagy egy adott mennyiség betöltése

 Ì Indítás/Leállítás vezérlés a FluidBoxban, a munkazónában

 Ì Túltöltés elleni védelem

 Ì A maximális töltési hatékonyság érdekében a keverés intenzitása automatikusan mérséklődik

AutoAgitation – a legjobb keverőhatás
A habképződés nélküli maximális keverőhatás és a tartályban 
visszamaradó vegyszer mennyiségének minimalizálása érde-
kében a teljesen automatikus AutoAgitation rendszert kínáljuk. 
Töltéskor az AutoAgitation keverőrendszer biztosítja a FastFil-
ler gyorstöltő maximális kapacitását, de a működés manuális 
felülvezérlése is bármikor lehetséges a FluidBox segítségével. 

 Ì Maximális keverőhatás, habosodás nélkül

 Ì A tartályban a permetezés befejezése után csu-
pán minimális maradékkal kell számolni

 Ì A terminálkijelzőn megjelenített automatikus tartályszintjelzés

PrimeFlow – Nyomás alatti cirkuláció
A PrimeFlow feltölti a szórókeretet, és keringteti benne a 
folyadékot a tényleges permetezést megelőzően. A folyamatot 
a minden egyes fúvókatestben megtalálható KI/BE műkö-
désű motor vezérli. A nyitó/záró működés rendkívül gyors. 

 Ì Nem marad kezeletlen terület a permetezés megkezdésekor

 Ì HARDI PENTALET 5-fúvókás fúvóka-
tartók alapfelszereltségben

 Ì Nem képződik vegyszerüledék a permetező rendszer vezetékeiben

 Ì A szórókeret átöblítése anélkül is lehetséges, hogy a permetlé a talajra jutna

 Ì Szakaszok dinamikus beállítása
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Tartsa kézben a permetezési munkát az AutoNozzleControl automatikus egyedi fúvókavezérlési funk-
ciójával. A PrimeFlow rendszernek és a fúvókák pontos szabályozásának köszönhetően a legnagyobb 
pontosság valósul meg.

 Ì Minden egyes fúvóka automatikusan ki/be kapcsolható.

 Ì A permetezési átfedések minimálisak, ebből adódóan akár 10%-os vegyszer-megtakarítás is elérhető.

 Ì Elkerülhető az átfedéses permetezés növénykárosítása.

 Ì A szélső fúvókák kiiktatásával megelőzhető a kritikus területek lepermetezése.

 Ì Auto módban a permetezőgép 50 cm-es szakaszokkal dolgozik. 

 Ì Táblavégi forduló során ki-be kapcsolja a fúvókákat.

AutoNozzleControl
Fúvókánkénti szakaszvezérlés

Forgó

AutoSectionControl

AutoNozzleControl

Szántóföld

Felülpermetezett területekAutoSectionControlAutoNozzleControl
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HARDI SmartCom – A plug-and-play technológia 
jövője, korlátok nélküli kapacitással

Az intelligens HARDI SmartCom platform 
teljes ISOBUS funkcionalitást biztosít a 
használójának, tehát egyszerűen csatla-
koztatható traktorokhoz és vezérlőegysé-
gekhez. A gyorsabb processzor rövidebb 
reakcióidejének köszönhetően biztosítja a 
folyadékszabályozási rendszer gyorsabb 
és pontosabb reagálását, valamint a kor-
mányrendszer kiemelkedő működését.

A HARDI SmartCom rendszert online 
kapcsolatra is előkészítettük, így nem 

lesz problémája kedvenc felhőalapú 
megoldásainak csatlakoztatásával.

Kifejlesztettük az új HARDI SmartLink 
kábelt, amelynek segítségével a 
szerviztechnikusok közvetlenül a HARDI 
ServiceTool eszközről frissíthetik a per-
metezőgép szoftverét, diagnosztizálhatják 
a hibákat és új funkciókkal bővíthetik a 
rendszert.

Mindent egybevéve a HARDI SmartCom 
rendszerrel Ön felkészülten tekinthet a 
jövőbe.

SmartCom
Felkészültünk a jövőre

ready for
A SmartCom előnyei

 Ì Teljes ISOBUS kompatibilitás az egyszerű csatlakoztatás érdekében

 Ì Gyors és egyszerű diagnosztika a HARDI ServiceTool segítségével

 Ì Távoli diagnosztikára előkészítve

 Ì Gyorsabb és pontosabb szabályozórendszer

 Ì Felülmúlhatatlan kormányzási precizitás

 Ì Felhőalapú csatlakoztatásra előkészítve

 Ì Nagyobb feldolgozási sebesség
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Diagnosztikai eszköz
A szántóföldön, vagy a távoli 
diagnosztika alkalmazásakor 

egy hozzáértő szerviztechnikus 
számítógéppel a permetezőgépre 

tud csatlakozni, és állapotjelentést 
tud lekérni a gépről.

Felhőalapú 

csatlakoztatásra 

előkészítve
Minden SmartCom permetezőgép 
elő van készítve egy felhőalapú 
szerveren történő automatikus 
adattárolásra. Kapcsolat 
nélküli (offline) működés 
esetén az adatok majd 
akkor kerülnek feltöltésre, 
amikor internetkapcsolat 
is rendelkezésre áll.

Gépállapot-jelentés
A gépállapot-jelentést 

automatikusan generálja a rendszer, 
amikor a HARDI ServiceTool eszközt 
a permetezőgéphez csatlakoztatják.

Frissítési eszköz
A SmartCom platform 
egyszerű frissítésére.

Diagnosztika funkcionális területenként
A hibákat funkcionális szinten térképezheti 
fel azáltal, hogy gyorsan megtalálhatja a 
hibás vezetékeket vagy érzékelőket.

HARDI ServiceTool
A HARDI ServiceTool két fő funkcióval rendelkezik. 

Elsősorban a SmartCom ECU vezérlőegységek 
frissítésére használatos, másodsorban szántó-

földi diagnosztikai eszközként használható.

HARDI ServiceTool
A naprakész gépek érdekében
Felhőalapú csatlakoztatásra előkészítve

A HARDI ServiceTool két fő funkcióval rendelkezik. Elsősorban 
a SmartCom ECU vezérlőegységek frissítésére használatos, 
másodsorban szántóföldi diagnosztikai eszközként használható.
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Teljes integráció
A legtöbb gazdálkodó kifejezetten igényli, hogy az összes 
fontos információ egyetlen képernyőről legyen leolvasható. A 
HARDI érintőképernyős vezérlőegységek nagyon könnyen ke-
zelhetők, és optimálisan integrált áttekintő nézetet biztosítanak 
a permetezési feladat maximális kézben tartásához.

Minden HARDI érintőképernyős kijelző ISOBUS terminál, és 
kifejezetten permetezési munkákhoz tervezték. A Grip műkö-
désvezérlő karral és a SetBox egységgel együtt egyszerűvé és 
hatékonnyá teszik a szántóföldi munkát.

Integrált elektronika
A munkavégzési nézeten keresztül a gépkezelő működtet-
heti 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. A jobb áttekinthetőség érdekében a 
HC 9600, HC 8700 és a HC 9700 osztott képernyőn is képe-
sek megjeleníteni az információkat.

Adatkezelés és adatátvitel 
Az USB-portok és Wi-Fi adapter lehetővé teszi az adatátvitelt. 
Ez leegyszerűsíti a kijuttatások dokumentálását, mivel egysze-
rűen készíthetők részletes permetezési jelentések saját vagy 
hatósági célra. Az adatok átvihetők a különböző gazdaságirá-
nyítási szoftverekbe is.

ISOBUS terminál 
A SmartCom rendszer minden esetben ISOBUS. Az ügyfél úgy 
is megrendelheti NAVIGATOR permetezőgépét, hogy a HARDI 
intelligens funkcióit, mint például az AutoSectionControl auto-
matikus szakaszvezérlést, közvetlenül a saját ISOBUS terminál-
járól is használhatja, amennyiben az támogatott. Az összetett 
permetezési munka megkönnyítésére a jól bevált HARDI Grip 
működésvezérlő kar és SetBox az alapfelszereltség része.

Kiterjesztett kijelzőalkalmazás
Használja mobil eszközét vagy táblagépét a kalibráció, diag-
nosztika, tartályfeltöltés és még sok egyéb művelet elvégzé-
sére, bárhol is tartózkodjon a gép környezetében. Az XTEND 
technológia segítségével, Wi-Fi kapcsolattal kiterjesztheti a HC 
8700 és HC 9700 terminálok felhasználói felületének haszná-
latát mobil iOS vagy Android eszközére.

Vezérlőegységek – Teljes körű ISOBUS-vezérlés
Funkció HC 9700 HC 8700 HC 9600 HC 8600

Kijelzőméret 12,1” (30,7 cm) 8,4” (21,3 cm) 12,1” (30,7 cm) 8,4” (21,3 cm)

ISOBUS univerzális terminál    

Mini nézetablakok 3 2
UT osztott 
képernyő

N/A

Műszerpanel és beviteli billentyűzet   N/A N/A

HARDI munkaképernyő N/A N/A  

USB-portok    

WiFi-adapter  

Horizon XTEND Opcionális Opcionális  

AutoSectionControl    

LED-soros sorvezetés Képernyőn Képernyőn Foglalatban Foglalatban

Lefedettségi térkép    N/A

Adatnaplózás    

Változtatható menny. kijuttatás  Opcionális  

Kijuttatási jelentés    N/A

Keretmagasság-szabályozás UT UT Integrált Integrált

Kameratámogatás    Ki  Ki

ISOXML adatátvitel  Be/Ki  Be/Ki  Ki  Ki

HC 8600 HC 8700HC 9600 ISOBUSHC 9700
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Táblatérképeken alapuló kijuttatás
– A vegyszerhasználat és a költségek minimalizálása

Magasabb szintű permetezési pontosság
A pontosság alapvető fontosságú a permetezési munkában. A 
HC 9700 vezérlőegységgel lehetőség van az Ön által használt 
precíziós gazdálkodási szoftverhez illeszkedő ISOXML tábla-
térképek használatára. A TaskData üzemmódban kiválaszthat, 
konfigurálhat és futtathat egy adott feladatot az importált 
feladatállományok közül. Az AutoSectionControl rendszer 
funkcióin alapulva a HC 9700 lehetővé teszi a szórókeret-
szakaszok automatikus működtetését a táblatérkép adatai 
alapján. A felülkezelések elkerülése csökkenti a költségeket, 
és kíméletesebb a környezethez. A táblatérképek a rossz látási 
körülmények (por vagy sötétség) közötti munkavégzést is 
megkönnyíti. 

A táblatérképeken alapuló permetezés előnyei

 Ì Nagyfokú kijuttatási pontosság

 Ì Mérsékeltebb vegyszerfelhasználás

 Ì Nincsenek felülkezelt területek
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Szórókeretek 
– Minden igény 
kielégítésére

A NAVIGATOR háromféle 
szórókerettel rendelhető:

 Ì A nagyteljesítményű DELTA FORCE szórókerettel 
(lásd a 14–15. oldalt).

 Ì A függőlegesen csukható VPZ szórókeret  
(lásd a 17. oldalt)

 Ì A nagy teherbírású EAGLE szórókeret  
(lásd a 17. oldalt)

Mindegyik rendelkezik saját, egyedi előnyökkel, de 
mindhárom egyaránt kimagasló teljesítményt nyújt 
kijuttatási a pontosság és sebesség terén.

Kisebb mértékű elsodródás
A DELTA FORCE rendelhető további fúvókatartókkal, mely 
esetben a normál 50 cm-es fúvókaköz helyett 25 cm-es lesz a 
fúvókák közti távolság. Az AutoTerrain szórókeret-szabályozási 
rendszerrel együtt ez mérsékli az elsodródást, mivel alacso-
nyabb lehet a keret munkamagassága. Azzal is javul a helyzet, 
hogy kisebb fúvóka, ebből következően kisebb cseppméret 
alkalmazható, ami jobb lefedettséget biztosít.

A nem kívánatos szórókeretmozgások minimalizálása
A tökéletes kijuttatási eredmény érdekében a keret vízszintes kilen-
géseinek mérséklése alapvető fontosságú.

A DELTA FORCE szórókeret alapfelszereltségben rendelkezik az 
AntiYaw kilengéscsillapító rendszerrel, ami központi keretsza-
kasz és a keretszárnyak között fejti ki hatását. Az 24–30 m-es 
szórókeretek gumiblokkos csillapítási rendszerrel rendelkeznek 
alapfelszereltségben, hidraulikus csillapítás opcióként érhető el, 
míg a 32–39 m széles kereteknél a hidraulikus csillapítás az 
alapfelszereltségbe tartozik.

Kompakt a közúti közlekedésben – széles a szántóföldön
A DELTA FORCE szórókeretet feladatmegoldásra terveztük. Praktikus 
és erős kialakítású keret, amely a termelékenység és a teljesítmény 
jegyében készült. Tömeg és a szerkezeti szilárdság optimális közös ne-
vezőjeként alkottuk meg ezt a nagyméretű szórókeretet a gyors haladás 
mellett is megbízható teljesítmény érdekében. A szélessége ellenére 
a DELTA FORCE szórókeret összecsukva mindössze 2,55 m széles. A 
keret egyszerű, de egyben hatékony ingafelfüggesztése minimalizál-
ja a mozgásokat, míg az alacsonyan elhelyezkedő tömegközéppont 

gondoskodik a keret tökéletes egyensúlyáról. A mindössze két helyen 
állítandó DELTA FORCE szórókeret egyszerűen az igényekre szabható 
és könnyen karbantartható. 

A DELTA FORCE szórókeretek 24–39 m szélességgel rendelhetők.

Egy szórókeret – kétféle munkaszélesség: HARDI szórókeretcsukási 
rendszere lehetővé teszi a kétféle munkaszélességgel történő permete-
zést, mindössze a legszélső kerettag kinyitásával vagy becsukásával.

A DELTA FORCE szórókeret 
– Kiváló működési teljesítmény 
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27/14 m 2 m 4,6 m 2,55 m 5,9 m 4,6 m 2 m5,9 m

14 m14 m

28/14 m 2,5 m 4,6 m 2,55 m 5,9 m 4,6 m 2,5 m5,9 m

14 m14 m

3 m30/15 m 4,6 m 2,55 m 6,4 m 4,6 m 3 m6,4 m

15 m15 m

2,5 m30/21/12 m 4,4 m 4,4 m2 m 2 m2,55 m 2,5 m

2,1 m 2,1 m2,5 m 5,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 5,9 m 2,5 m36/27/15 m

15 m15 m 27 m27 m

4 m 2,1 m 5,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 5,9 m 4 m2,1 m39/27/15 m

15 m15 m 27 m27 m

2 m33/25/15 m 2,1 m 4,9 m 2,55 m 6,4 m 4,9 m 2 m2,1 m6,4 m

15 m15 m 25 m25 m

3 m 3,1 m 4,9 m 5,4 m 2,55 m 5,4 m 4,9 m 3 m3,1 m36/24/13 m

13 m24 m 13 m 24 m

32/25/15 m 2 m 1,6 m 4,9 m 6,4 m 2,55 m 6,4 m 4,9 m 2 m1,6 m

15 m15 m 25 m25 m

5,4 m 2,55 m 5,4 m33/24/13 m

13 m24 m 24 m13 m

4,9 m 4,9 m2,1 m2,5 m 2,1 m 2,5 m

24/12 m
2,55 m2 m

12 m 12 m

4,9 m 4,9 m 2 m3,7 m

12 m 12 m

4,9 m

21 m 21 m

4,9 m

2 m28/21/12 m 4,4 m 4,4 m1,6 m 1,6 m2,55 m 2 m

12 m 12 m

4,9 m

21 m 21 m

4,9 m

1,5 m27/21/12 m 4,4 m 4,4 m2 m 1,6 m2,55 m 1,5 m

12 m 12 m

4,9 m

21 m 21 m

4,9 m

3,7 m

Anyagoptimalizálás
Mindig keressük a leginnovatívabb 
anyagkombinációk alkalmazásának a 
lehetőségeit. A DELTA FORCE szóró-
keret kiváló példa erre. A 39 méteres 
szórókeret nagyszilárdságú acél 
központi résszel és könnyű alumínium 
külső keretszakaszokkal illetve kitörő 
végszakaszokkal készül.

24-39 m AntiYaw vízszintes 

kilengéscsillapítás

AutoTerrain AutoSlant automatikus 

szórókeret-szintezés

NegativeTilt 

lefelé billentés

 Ì Kiváló szórókeret-stabilitás az AutoTerrain és NegativeTilt rendszereknek köszönhetően

 Ì Precíz kijuttatás hidraulikus AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítással

 Ì Az új keretcsukási rendszernek köszönhetően, és amiatt, hogy a külső keretszárnyszakaszokban széleskö-
rűen használtak alumíniumot, a keretek tömege – fokozottabb tartósság mellett – is kisebb lett. 

 Ì Manuális működtetés üzemzavar esetén

 Ì Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek és az AutoTerrain érzékelőknek köszönhetően

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, 30/21/12 m, 28/21/12 m, 27/21/12 m. 

2-es csukódású: 30/15 m, 28/14 m, 27/14 m, 24/12 m
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Szórókeret-szabályozási rendszerek
– Gyors és pontos kijuttatás

AntiYaw vízszintes kilengéscsillapítás
Csillapítja a vízszintes kilengéseket és a 
kereten ébredő hirtelen erőhatásokat.

A szórókeret-szabályozási rendszereinket arra tervezzük, hogy kiváló szórókeret-stabilitást 
biztosítsanak. A stabil szórókeret az alapfeltétele a permetezési pontosságnak és a termelékenységnek, 
különösen akkor, ha alacsony keretpozícióban nagy sebességgel dolgoznak.
A magasság, a dőlés, a billenés és a vízszintes kilengés automati-
kus szabályozása optimalizálja a szórókeret helyzetét, és csaknem 
kizárja a keret talajhoz ütődésének kockázatát. A vegyszerelsodró-
dást is mérsékli, ami mind a gazdálkodó, mind pedig a környezet 
számára előnyös. A vízszintes kilengéseket hidroakkumulátorok 
csillapítják, amelyek minden egyes keretnyitáskor feltöltődnek. 
Mindkét keretszárny egymástól függetlenül, automatikusan szin-
teződik, akár vízszintes sík alá történő billentéssel. Az eredmény 
kivételes kijuttatási precizitás, még nagy munkasebességek 
mellett is. 

Egy stabil szórókeret csökkenti mind a kezelő, mind pedig a keret 
kifáradását. A permetezőgép hosszabb élettartamú lesz, és a 

kezelőt is kevesebb stressz és fáradtságot okozó tényező éri, mivel 
az automata rendszerek megkímélik őt attól, hogy folyamatosan 
felügyelnie kelljen a szórókeretet.

AutoTerrain
Ez a páratlan szórókeret-szabályozási rendszer főként abban 
tűnik ki más rendszerek közül, hogy a nemkívánatos keretmoz-
gásokat inkább megelőzi, semmint korrigálja. A keretszárnyakon 
alkalmazott ultrahangos érzékelők és a központi részen használt 
szögérzékelők segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri a 
keretmozgást, és erőhatást fejt ki a keretre még azelőtt, hogy a 
nemkívánatos mozgás bekövetkezne. A szórókeret döntésének, 
a billentésnek és a magasságnak finom szabályozásával az 

AutoTerrain precíz felszínkövetést és a növényállománytól való 
távolság pontos tartását biztosítja, ami alapvető fontossággal bír a 
permetezésnél.

Az AutoTerrain rendszert nagyon rigorózus szántóföldi körülmé-
nyek között tesztelték. Az eredmények igazolták a kiváló telje-
sítményt, ami főként alacsony keretmagasságnál és nagy (15 
km/h-nál nagyobb) munkasebességnél domborodott ki. 

A táblavégi fordulók során az AutoTerrain rendszer számításba 
veszi a szórókeret természetes ingamozgását, és megakadályozza 
a belső íven haladó szárny talajba ütközését. Az eredmény egy, az 
egész forduló alatt a talajszintet követő szórókeret.

AutoSlant automatikus 
szórókeret-szintezés
Az AutoSlant a szórókeret magassá-
gát és dőlését döntését szabályozza.

 Ì Keretmagasság 

 Ì Hidraulikus keretdöntés 

 Ì 2 ultrahangos érzékelő

 Ì A következő kerettípusokhoz áll 
rendelkezésre:
VPZ és DELTA FORCE 

AutoTerrain:
 Ì Keretmagasság 

 Ì Hidraulikus keretdöntés 

 Ì Keretszárnyak független billentése

 Ì Lefelé billentés

 Ì 3 vagy 5 ultrahangos érzékelő

 Ì 3 szögérzékelő a központi részen

 Ì 3 hőmérsékletvezérelt proporcionális szelep

 Ì A következőkhöz áll rendelkezésre:  
DELTA FORCE

NegativeTilt
A NegativeTilt lefelé billentés a még jobb 
szórókeret-stabilitás érdekében lehetővé teszi a 
keretszárnyak vízszintestől lejjebb, akár -4°-os 
szögben történő billentését, ami főként domb-
háton történő haladáskor hasznos.
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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.

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 fordulá-
sokat.

Az EAGLE szórókeret

Lengéscsillapító

Keretdöntés

Nagyméretű tekercsrugók

Trapézkarok

VPZ
Az erős és merev szórókeretet igénylő pontos és egyöntetű permetezési szóráskép érdeké-
ben fejlesztettük ki a VPZ szórókeretcsaládot, 20–28 m-es szélességben, a keretszárnyak 
integrált AntiYaw kilengéscsillapításával.

A fúvókák, a vezetékek és tömlők a kereten belül, védett helyen találhatók, a keretszárnyak 
végét pedig rugófeszítésű kitörő végszakaszok védik a sérülések ellen.

A VPZ szórókeret

Lengéscsillapító

Keretdöntés

Nagyméretű tekercsrugók

Trapézkarok
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MunkalámpákBoomPrime keringtető rendszerFolyékonyműtrágya-tömlőkHARDI AutoSlant / AutoTerrainHidraulikus szivattyúhajtás

Szakaszszűrő Vegyszerszekrény BoomFlush keretátöblítés Külső tisztítási készlet

Opcionális extrák
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Tartály (liter) 3000 4000 5000 6000

Szivattyúk, típus – l/perc 364-194 / 464-280 / 464H-334

Szórókeretek, m

DELTA FORCE 24–28 m  
(2-es csukódású)

DELTA FORCE 27-36 m  
(3-as csukódású)

EAGLE 18–30 m

VPZ 20–28 m

DELTA FORCE 24-28 m  
(2-es csukódású)

DELTA FORCE 27-36 m  
(3-as csukódású)

EAGLE 18–30 m

VPZ 20–28 m

DELTA FORCE 24–39 m

EAGLE 24–30 m 

DELTA FORCE 24–39 m

EAGLE 24–30 m 

Öblítőtartály 500 500 500 500 

Teljes magasság, m (A) 3,80 (340/85R48) 3,80 (340/85R48) 3,80 (520/85R42) 3,80 (520/85R42)

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

Keréknyomtáv, m (D) 1.50-2.25 1.50-2.25 1.80-2.25 1.80-2.25 

Szélesség DELTA FORCE szórókerettel, m (E) - 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

Hasmagasság, m (F) 0,8 (340/85R48) 0,8 (340/85R48) 0,81 (520/85R42) 0,81 (520/85R42)

Teljes tömeg (üres tartállyal), kg 3300-3600 3400-4700  4950-5850 5000-5900

Rugózás Opció Opció Opció Opció

Műszaki adatok

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. 

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.

VPZ 20–28 m
Az erős és merev szórókeretet igénylő pontos és egyöntetű permetezési szóráskép érdekében fejlesztettük ki a 
VPZ szórókeret-családot, 20–28 m-es szélességben, a keretszárnyak integrált AntiYaw kilengéscsillapításával. BE
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GYÁRAK

LEÁNYVÁLLALATOK /
HARDI KÉPVISELETEK

IMPORTŐRÖK

DÁNIA

CÉGKÖZPONT
Nørre Alslev

FRANCIAORSZÁG

Beaurainville
Savigny

(Alkatrész-forgalmazó 
központ)

AUSZTRÁLIA

Adelaide

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.
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HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Denmark · Tel.: +45 54 46 48 00 · Fax: +45 54 46 48 12

E-mail: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.com


